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 مقدمة

حث يف وبالتحديد الب ــــيف موضوع النفس اإلنسانية  البحث   عتب  ي  

 اتة التي هلا ثمرمن البحوث املهمّ  ــــحفظها وصوهنا من اهلالك  مسألة

 يف ا  ثل ركنا  أساسيالنفس مت ذلك أنّ  عديدة عىل صعيد الفعل والواقع؛

حث فيكون هذا الب لتايل يف وجود املجتمع واستمراره؛وباوجود الفرد؛ 

 يف احلقيقة بحثا  عن أصل احلياة، التي تعني الوجود بمعنى من املعاين.

، بلحاظ اآلخرين العيش حّق وهو  :األول ني؛ونعني بحق احلياة معني

ى عنالعيش يف منظومة املجتمع اإلنساين؟ وامل حّق أي هل اإلنسان له 

بلحاظ ذات اإلنسان، فهل حياته وعدمها من  ذلك املعنى الثاين: نقصد به

 حقوقه أم ال؟

هل و ؛ويف هذا البحث سوف نركز بشكل كبري عىل املعنى الثاين

بإمكان اإلنسان أن يستغني عن حياته مادامت حياته من خمتصاته وله 

نريد أن ف عليها؟ هذا هو السؤال االفرتايض الرئيس يف البحث، سلطنة  

، حتهإمكانه وصصل أويل، ثم بعد ذلك عىل تقدير كأ املسألةنبحث يف 

 نبحث عن املوانع الفعلية التي متنع جريان هذا األصل.

هو ، واالنتحار مسألةوهذا يف احلقيقة جيرنا إىل بحث حيوي وهو 

يل قالذي  املرتبط بمسائل احلرب والدفاع صنف خاص من االنتحار

، امبنحو ع حرمة االنتحار أدّلةن نستعرض أ، فبعد بمرشوعيته وجوازه

نبحث هل هناك مرشوعية لالنتحار وقتل اإلنسان نفسه حتت عناوين 
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العمليات والتي تسمى ب االنتحارّيةثانوية، كام حيصل اليوم يف العمليات 

 االستشهادية؟

من  عد  وال خيفى أن البحث عن جواز العمليات االستشهادية ي  

كن تعبري الفقه السني، فلم ت حدثة أو من النوازل عىل حد  البحوث املست

أو عرص األئمة، ومل يشتهر  ☻معروفة يف عرص النبي 

د اهتامم، نعم ربام يوج عند فقهاء الشيعة احلديث عنها، فلم ي وّلوها مزيد  

ر يبّ و ، وهذا السكوت قد يوجهاملسألةيف بعض فتاواهم ما يشري إىل هذه 

ال شك فيه وال حاجة للبحث  مما حكم اجلوازكون أن ياألول:  بأمرين؛

ن وأ ،األمر ليس كذلك أنّ األمر الثاين: و .البدهّياتمن  يعد  بحيث  عنه؛

ومل تكن من  ؛كوهنا من املسائل املستحدثة من جهة ؛سبب السكوت

املسائل االبتالئية يف املجتمع الشيعي من جهة أخرى، وإن كانت موضع 

نّي.ابتالء عن  د الفقه الس 

ده عدم معروفية املسلمني الشيعة هو الثاين، ويؤيّ  واألقرب للواقع

، فلم نسمع يف الوقت املعارص عن قيامهم بذلك االنتحارّيةبالعمليات 

 يف موارد نادرة.  إاّل 

 ي.يف الفقه الشيع فيام هو جديد املسألةهذه اخلوض يف يعد  من هنا  



 دخل للبحثــم

نفس حفظ ال، فكان احلياة حّق صيانة ب لرشيعة السمحاءت القد اهتمّ 

، قهيةأمهات األحكام الف نّ همخسة أمور  واحد  من جمموع ،وصيانتها

 اإلسالموهي: حفظ  ،بالرضوريات اخلمسهذه األمهات وتسمى 

 حفظ العقل.أخريا  حفظ املال وحفظ العرض وثم وحفظ النفس 

مه، وجده يف أحسن صورة وأمجل وأ لقد خلق اهلل تعاىل اإلنسان وكرَّ

ْحَسِن َتْقوِيم  ▬ ، كام يقول تعاىل:هيئة
َ
زه وميّ  (1)♂لََقْد َخلَْقَنا اإِلنَساَن ِِف أ

لعبادة، ا حّق الذي به يعبد اهلل تعاىل  عن سائر املخلوقات، فوهبه العقل  

الباطل، ن م احلّق  زميّ ، ويوما يرضه ويميز به بني األشياء، ويدرك ما ينفعه

والقبيح، واخلطأ والصحيح، والنافع والضار، ويسلك الطريق  نواحلس  

ْمَنا بَِِن آَدَم وَََحَلَْناُهْم ِِف ▬األمثل واملنهج األقوم، قال تعاىل:  َولََقْد َكرَّ
ْن َخلَْقَنا   َكثرِي  مِمَّ

لَْناُهْم لََعَ يرَِباِت َوفَضَّ ِ َواْْلَْحرِ َوَرزَْقَناُهْم مِْن الطَّ الَْبر
  .(2)♂َتْفِضيلا 

كّرمه اهلل تعاىل باستخالفه يف األرض، وأفاض عليه نعمه، من قد و

القدرة عىل النطق والبيان، وإدراك حقائق األمور وخصائص األحكام، 

رك  ومعرفة واكتشاف كثري من احلح  َخلِْق  إِنَّ ِِف ▬ ، يقول تعاىل:م واألرسا
رِْض َواْختِلِف اللَّيِْل َوانلَّهَ 

َ
َمَواِت َواأل ْْلَابِ السَّ

َ
وِِل األ

ُ
 .(3)♂ارِ آليَات  أل

                                           
 .4( التني: 1)

ء: ( 2)  .70اإلرسا

 190آل عمران: ( 3)
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أمهها  ؛هلذا اإلنسان حقوق ا كثرية يف رشيعته وأثبتوجعل اإلسالم 

 احلياة. دوره يفاإلنسان ليؤدي احلياة والعيش،  حّق 

فمن يقرأ أولت هذا اجلانب عناية كبرية، الرشيعة قد هذه  أنّ  نجد  و 

باه ياة اإلنسان، فلفت انتز اهتاممه عىل حاهلل تعاىل قد ركّ  جيد أنّ  القرآن

ة قبوله، فقال تعاىل حاكيا  قص القتل بشكل عام مما ال يمكن   عباده إىل أنّ 

رِيدُ  نرِ إ▬: ♠النبي آدم ابنّي 
ُ
نْ  أ

َ
 نْ مِ  َفَتُكونَ  ِإَوثِْمَك  بِإِثِْم  َتُبوءَ  أ

ْصَحابِ 
َ
الِِميَ  َجَزاءُ  َوَذلَِك  انلَّارِ  أ ِخيهِ  َل َقتْ  َنْفُسهُ  َلُ  َفَطوََّعْت . الظَّ

َ
 َتلَهُ َفقَ  أ

ْصَبحَ 
َ
ن هو  ، فنالحظ هنا أنّ (1)♂اْْلَاِِسِينَ  مِنَ  فَأ ما بسبب اخلرسا

  ه القاتل جّراء قتله، وأّي يستحقّ 
 
ن عند اهلل  هو أعظم   يشء من اخلرسا

 تعاىل؟!

ْجلِ  نْ م▬: أيضا  كام قال تعاىل 
َ
ائِيَل  بَِِن  لََعَ  َكَتبَْنا َذلِكَ  أ   إِِْسَ

َ
 َمنْ  َّنَّهُ أ

ا َقَتَل  وْ  َنْفس   بَِغرْيِ  َنْفسا
َ
رِْض  ِِف  فََساد   أ

َ
نََّما اأْل

َ
اَجِ  انلَّاَس  َقَتَل  فََكأ  َوَمنْ  يعا

ْحَياَها
َ
نََّما أ

َ
ْحَيا فََكأ

َ
ا انلَّاَس  أ  .(2)♂َجِيعا

اهلل تعاىل قد حرص كثريا  عىل حفظ  القرآين إنّ  ونالحظ يف هذا النّص 

يع يعادل قتل مج عمدا   ص  شخ حياة اإلنسان من قبل اآلخرين، فجعل قتل  

ع عىل احلياة ومنح املحيي لنفس واحدة أجر ذلك، شجّ  مقابلالناس، ويف 

 من أحيا مجيع الناس.

                                           
 .29ملائدة: ا( 1)

 . 32( املائدة: 2)
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 مسلما أم كافرااألصل األول: حرمة قتل اإلنسان 

فاملفهوم من هذه اآليات إن اهلل تعاىل يبغض قتل النفس بشكل عام، 

 غري مؤمن. أم به من دون تفصيل بني كون املقتول مؤمنا  

شامال  حتى اإلنسان الكافر، وقد  ــحرمة القتل  ــوهبذا يكون ترشيعه 

د حرمة دم تؤكّ  ة هذا الشمول، فقد وردت نصوص  النبويّ  السنّةدت أيّ 

 منها: ، املعاهد يالذمّ حتى 

 ♠ما رواه الشيخ الطويس يف االستبصار: عن اإلمام الصادق

ا آمن م حراما   يا  املسلم أن يقتل ذمّ فإنه ليحرم عىل  ظلام   ومن قتل ذميا  »

 .(2)ء بحرمة قتلهلذلك أفتى العلام (1)«هااها ومل جيحدباجلزية وأدّ 

 بدار احلرب اوالتحق أو املعاهد عهده بل لو خالف الذمي ذمته

عند  اموأطفاهل امعائلته اترك، لكنهام ملسلمنيمن أعداء ا اوأصبح

 قضن إذا»هم، يقول الطويس: قتلهم وال إيذائ ، فال جيوز هلماملسلمني

 وذرية أمواال   فوخلّ  احلرب، بدار وحلق العهد، أو الذمة املعاهد أو الذمي

 .(3)«خالف بال باق وماله ذريته يف هفأمان   عندنا،

د ب د: واملرا ن له عهد  مع املسلمنياملعاهح سواء كان بعقد جزية أو  ،م 

                                           
 .270، ص4( الشيخ الطويس، االستبصار، ج1)

 .323، ص11الفائدة، ج ( األردبييل، جممع2)

 .361 ص ،5 ج ( الطويس، اخلالف،3) 
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دنة من سلطان أو أّمان من مسلم  .(1)ه 

، لسنّةايف روايات صحيحة من كتب أهل  أيضا   ريم القتلحتوقد ورد 

ذلك، فقد روى البخاري يف صحيحه عن عبد اهلل بن  عىلالوعيد  تشدد

ن قتل نفسا  معاهدا  مل يرح »قال: ☻عمرو، عن النَّبي   م 

 (.2)«رائحة اجلنة، وإنَّ رحيها توجد من مسرية أربعني عاما  

ن قتل قتيال  من»النسائي:  ىورو ة مل جيد ريح اجلنَّة، وإنَّ  م  مَّ أهل الذ 

بإسناد صحيح عن  أيضا  ، ورواه (3)«ها ليوجد من مسرية أربعني عاما  رحي

 .(4)« ☻رجل من أصحاب النَّبي  

 أال: »هآل عىل عليه اهلل صىل النبي عن هريرة أيب عن الرتمذي وأخرج

 حر  ي   فال اهلل، بذمة رأخف فقد رسوله ةوذمّ  اهلل ةذمّ  له معاهدة نفسا   قتل من

: يالرتمذ قال ،خريفا   سبعني مسرية من لتوجد رحيها وإن ،اجلنة رائحة

 .(5)« صحيح حسن حديث هريرة أيب حديث

 :ة املعاهد فضال  عن حرمة قتلهبل جاء يف سنن ابن داود حرمة أذيّ 

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال: أال من ظلم معاهدا  أو انتقضه  نّ إ»

                                           
 .229، ص12( ابن حجر، فتح الباري، ج1)

 .47، ص8( صحيح البخاري، ج2)

 .25، ص8( النسائي، سنن النسائي، ج3)

 . السابقاملصدر  نفس (4)

 .429 ص 2،ج الرتمذي، سنن ( الرتمذي،5) 
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بغري طيب نفس فأنا حجيجه يوم  شيئا  لفه فوق طاقته أو أخذ منه أو ك

 .(1)«القيامة

وهكذا يؤّصل اإلسالم قانونا  عاما  يكفل عصمة دماء اإلنسان بام هو 

يف موارد خاصة، اهلدف من تلك املوارد غالبا  هو احلفاظ عىل  إاّل إنسان 

 أصل ذلك القانون، هذا يف غري املؤمن واملسلم.

 تعاىل، عند اهلل ةخاص   منزلة   بالشهادتني، فله   ؤمن باهلل ومن يقر  امل أّما 

تقشعر  رصيح وعّب عن ذلك بتعبري ،فقد عّظم حرمة قتله بشكل الفت

 ادلاا فجزاؤه جهنم خ متعمداا  ومن يقتل مؤمناا ▬تعاىل: يف قوله له اجللود، 
 .(2)♂عظيماا  ل عذاباا  فيها وغضب اهلل عليه ولعنه وأعدر 

نُْفَسُكمْ  َتْقُتلُوا َََل ▬ه تعاىل: وقول
َ
َ  إِنَّ  أ ا بُِكمْ  ََكنَ  اهللَّ  َوَمنْ  .رَِحيما

ا ُعْدَواَّناا َذلَِك  َيْفَعلْ  ا َّنُْصلِيهِ  فََسوَْف  َوُظلْما ِ  لََعَ  َذلَِك  َوََكنَ  َّنَارا  اهللَّ
 .(3)♂يَِسرياا
، بروايات عديدة توجب حقن دم النبوية، القرآن   السنّة  وقد أشفعت  

اء مؤمن بشطر كلمة ج قتل من أعان عىل» ففي احلديث:لم واملؤمن، املس

 .(4)«يوم القيامة مكتوب بني عينيه: آيس من رمحة اهلل

                                           
 . 45، ص2( السجستاين، سنن أيب داود، ج1)

 93: النساء (2)

 .30ـ29النساء: ( 3)

 . 368، ص2الكليني، الكايف، ج (4)
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، قال: يقال مؤمنا   يف رجل قتل رجال  » :♠ ن أيب عبد اهللوع

نيا  له: مت أي ميتة شئت: إن شئت هيوديا   ئت ، وإن ش، وإن شئت نرصا

 .(1)«جموسيا  

سباب املؤمن فسوق، »: ☻هللرسول اونقل عن 

 .(2)«...روقتاله كف

 : السنّةوروي من طرق أهل  

 ال حيل  »: ☻قال النبي: قال عبد اهلل بن مسعود، عن

 إاّل بإحدى ثالث:اهلل وأين رسول اهلل  إاّل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إهل 

 .(3)«والتارك لدينه املفارق للجامعة ،والنفس بالنفس ،الثيب الزاين

بإحدى  إاّل دم امرئ مسلم  ال حيل  »: ☻لهوقو

غري ب ثالث: رجل كفر بعد إسالمه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا  

 .(4)«نفس

مرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: ال أ   »: وقوله صىل اهلل عليه وآله 

هم وأمواهلم، وحساهبم عىل ءاهلل، فإذا قالوها منعوا مني دما إاّل إهل 

                                           
 .19، ص29العاميل، وسائل الشيعة، ج (1)

 .21، ص29( الوسائل، ج2)

 . 38، ص8البخاري، صحيح البخاري، ج( 3)

 . 92، ص7النسائي، سنن النسائي، ج( 4)
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 .(1)«اهلل

املسلم أخو »: قال ☻رسول اهلل  أيب هريرة أنّ وعن 

 :رامىل املسلم حع املسلم كّل  …املسلم ال يظلمه وال خيذله وال حيقره 

 .(2)«دمه وعرضه وماله

قال رسول اهلل صىل اهلل » :قال، ن أنس بن مالكع وروى البخاري

فذلك ، كل ذبيحتناأمن صىل صالتنا واستقبل قبلتنا و: عليه وسلم

 .(3)«تهفال ختفروا اهلل يف ذمّ  ؛ة رسولهوذمّ  ،ة اهللي له ذمّ املسلم الذ

زوال الدنيا أهون عىل اهلل من قتل مؤمن بغري » ويف رواية أخرى:

ألدخلهم  ؛أهل سامواته وأهل أرضه اشرتكوا يف دم مؤمن ولو أنّ  ؛حّق 

 .(4)«اهلل النار

هذا املعنى يف أواخر حياته، فقد  ☻د النبي وقد أكّ 

 ☻رسول اهلل  أنّ »: ♠ عبد اهللن أيب عروي 

ظم يوم أع فقال: أّي  ..وقف بمنى حتى قىض مناسكها يف حجة الوداع.

؟ فقالوا: هذا شهر أعظم حرمة اليوم، فقال: فأّي فقالوا: هذا  ؟حرمة

دماءكم  فإنّ بلد أعظم حرمة؟ قالوا: هذا البلد، قال:  الشهر، قال: فأّي 

                                           
 .140، ص8صحيح البخاري، ج ا نظر:( (1

 .11، ص8يح مسلم، جالنيسابوري، صح( مسلم 2)

 .102، ص1( صحيح البخاري، ج3)

 .116، ص5( اآللويس، تفسري اآللويس، ج4)
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 شهركم هذا يف بلدكم هذا وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف

: نعم، قال ؟غتإىل يوم تلقونه فيسألكم عن أعاملكم، أال هل بلّ  : قالوا

إنه ف؛ عليها ها إىل من ائتمنه  نة فليؤد  أّماأال من كانت عنده  .مهللا اشهد

بطيبة نفسه، وال تظلموا أنفسكم وال  إاّل دم امرئ مسلم وال ماله  ال حيل  

 .(1)«ترجعوا بعدي كفارا  

 سالنبوية التي تؤّس  السنّةخطابات بعض هذه هي جمموعة من 

 وهتّول أمر من ينتهكها، أيا  كان. عموما   حلرمة الدماء بوضوح

يف  هيفق علات   يعتب مما عمدا   وحرمة قتل النفس دماءالاحرتام  إنّ ثم 

ئع الساموية كّل  من  يعد   اجلميع عند، فقتل النفس املحرتمة (2)الرشا

 هأن إاّل  ،بل يتنّفر منها الطبع العقالئي السليم ،الكبرية خطاءواأل الذنوب

نستفيد  حيث ؛املسألةذه هباستثنائية  بصورةاإلسالم مع ذلك قد اعتنى 

نية أنّ   هو اخللود يف حّق جزاء قتل النفس بغري  من بعض اآليات القرآ

 .نالنار، وأن هؤالء الذين يتورطون يف دم األبرياء خيرجون عن ربقة اإليام

ء  ــ، والتي حتاسب ترشيعاهتا اإلسالم يف رشيعة هي  وهذا األمر بد سوا

ذي ال ذىدنى مراتب األعىل أ ــالنبوية  السنّةأم من خالل  القرآنمن خالل 

                                           
 ، ومسلم: 191، ص2. ورواه البخاري، ج10، ص29( العاميل، وسائل الشيعة، ج1)

( قال تعاىل: )وال تقتلوا النفس التي حرم اهلل إال باحلق( ويف هذه اآلية نجد أن اهلل تعاىل 2)

ا حرم اهلل( )مم النفس ثم يصف النفس بالتي مما حرم اهلل، فدلت اآلية بذكرينهى عن قتل 

ئع العامة  ئع الساموية، فيكون التحريم من الرشا عىل أن حرمة قتل النفس ثابتة يف مجيع الرشا

 املشرتكة بني مجيع األديان.
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 القتل وإراقة الدماء؟! مسألة، فكيف بأخيه اإلنسانيلحقه اإلنسان ب

 شدة يف ز عن بقية األديان بشكل واضحوهبذا يكون اإلسالم قد متيّ 

تأويل، نعم ال ال تقبل   رصحية   من خالل ترشيعات   ؛تأكيده عىل حرمة القتل

ىل باالعتداء عام شخص ق لو، كام ت جيّوز اإلسالم فيها القتلهناك حاال

كالزنا أو  يف احلدود،كام  يوجب القتلما  فعل أو ،عمدا   آخر وقتله

د إنام جاء ليعّزز لكن رفع اليد عن حرمة القتل يف هذه املوار، االرتداد

ترشيع جواز قتل القاتل مثال  املعب عنه  حرمة القتل نفسها؛ ذلك أنّ 

يف طريق حفظ احلياة  بالقصاص يف الرشيعة هو بال شك يصب  

ُ  َحرَّمَ  الَِّت  انلَّْفَس  َتْقُتلُوا وَل  ▬، قال تعاىل: اوديمومته  َوَمنْ  ْْلَقرِ بِا إِلَّ  اهللَّ
ا قُتَِل   ََكنَ  إَِّنَّهُ  الَْقتْلِ  ِِف  يُْْسِْف  فََل  ُسلَْطاَّناا لَِوِلرِهِ  َجَعلَْنا دْ َفقَ  َمْظلُوما

ا  وِِل  يَا َحَياة   الْقَِصاِص  ِِف  َولَُكمْ ▬، وقال تعاىل: (1)♂َمنُْصورا
ُ
ْْلَابِ  أ

َ
 اأْل

 .(2)♂َتتَُّقوَن  لََعلَُّكمْ 

بة وهناك عق يدرك أنّ  امسّول له نفسه قتل أخيه فحينمن ت   فإنّ وهكذا 

القتل تنتظره سوف يرتدع عن قتله بال شك، وهلذا اشتهر عند العرب 

 .(3)«القتل أنفي للقتل» قول:

 عنيي شيوعه يف املجتمع فإنّ وكذلك األمر يف مرتكب فاحشة الزنا،  

                                           
ء: (1  .33( اإلرسا

 .179البقرة: ( 2)

 .105، ص1ج سابوري، جممع األمثال،( أبو الفضل الني(3



 االنتحاري ةالعمليات  حكماحلياة و حق   20

 املجتمع واألمة، وهو يف قوة القتل.هذا لنسيج موت وتدمري 

ئع بأهنعن باقي  أيضا  امتازت الرشيعة اإلسالمية  بيد أنّ    االرشا

 ؛عىل حرية الفرد األمة سالمة ورجحتاهتمت باملجتمع أكثر من الفرد، 

 رارد استقسلوك فردي هيدّ  ، فأي  استمرار وجود األمة وبقائهالتضمن 

ر وسائ من عقوبة االرتداد والزنا كّل وقد تدخل ، ةشدّ واجه باملجتمع ي  

فيذ ّتب عىل تنيرتف ؛العليا يف هذه املصلحة احلدود والقصاص أنواع

عىل املجتمع، واألمان م األمن القصاص، وإقامة احلدود األخرى، أن خييّ 

 ويعيش الناس يف استقرار وطمأنينة.

وهكذا يسري اإلسالم بمسارين يف حفظ احلياة البرشية، فهو من جهة 

 عومن جهة أخرى يرّش  ،م قتل اإلنسان ألخيه اإلنسان ظلام  وعدوانا  حيرّ 

اء وحرمة اإللق ،القصاصترشيعه ك ؛احلفاظ عىل احلياةما من شأنه  كّل 

م   تُلُْقوا َوَل ▬ :بالتهلكة التي هي مفاد قوله تعاىل يك 
ةح ال إحىل   بحأ ي دح ل ك   (1)♂تَّه 

ي إىل هالك اإلنسان ما من شأنه أن يؤدّ  كّل حيث فهم منها العلامء حتريم 

 وانعدام حياته.

 حرمة اإلجهاض

احلياة يمتد يف اإلسالم من حياة اإلنسان جنينا   حّق احلفاظ عىل  كام أنّ  

                                           
 .195( البقرة: (1
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 ، وعدماجلننيقتل و م اإلجهاضرحتأحكاما  فقد ذكروا يف الفقه إىل موته، 

ة احلامل أو مالعنتها حتى تضع محلها   .(1) جواز رجم املرأ

لروح أي ا فخت فيهن   إذا إسقاط اجلننيالنبوية حرمة  السنّةنت وقد بيّ 

اجلنني الذي مل  أّما (2) فاحشوألنه ظلم  ؛نه نفس؛ ألبلوغه أربعة أشهر

 فإنّ م، األ فقد جيوز إسقاطه فيام لو زاحم بقاؤه حياة  يبلغ األربعة أشهر 

 حياة األم مقدمة عىل اجلنني الذي تدخله احلياة بعد.

اهلل تعاىل حلفظ حياة اإلنسان من قبل غريه، أي: من  عه  هذا ما رّش 

ن م ه  ن  مكّ له ما ي   ، أي أنه سنّ له ياة والعيشاحل حّق أخيه اإلنسان، فرّشع 

 وحيفظ له حياته من قبل اآلخرين. ،العيش بكرامة

ان اإلنس اإلنسان، وخالصته: أنّ حياة هذا هو األصل األول يف صيانة 

يف العيش بغّض النظر عن جنسه ومعتقده، وال جيوز لغريه منعه  احلّق له 

 احلياة بقتل أو ما شاهبه.

بدليل رشعي واضح  إاّل ي عن هذا األصل كن التعدّ وهلذا ال يم

 ورصيح، مهام كان اهلدف واملبر ملنع حياة اآلخرين.

 حرمة القتل الرحيم

كام لو كان يعاين من  ،من هنا لو طلب الشخص أن يقتله اآلخرون

                                           
 .782، ص542املفيد، املقنعة، ص  الشيخا نظر: ( 1)

 .286 مهمة، ص فقهية ( انظر: مكارم الشريازي، بحوث2) 
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املوت راحة له من األمل، أو مل يكن ذلك بطلبه، اعتقد أّن آالم يف حياته، و

ة له، قتله يكون أكثر راح ه أو طبيبه املعالج أنّ ا  ورأى ولي  كام لو كان مريض

وهو ما يسمى يف الوقت الراهن بالقتل  ،من مرضه فيقصد التخفيف  

 ناإلعال مع متعمد تدخل جراء: إويعّرف بأنه ؛الرحيم أو تيسري املوت

 (1)لاحل عىل مستعصية معاناة من للتخفيف ،حياة   إهناء يف النية عن

 ؛بسبب الرمحة ؛تسهيل موت الشخص بدون ألمهو  وبتعبري آخر

معنى الطرق و، (2)سواء بطرق فعالة أو منفعلة، لتخفيف معاناة املريض

ا: اهلومث إلهناء حياة املريض. حمددة؛إجراءات يتخذ الطبيب  أنّ  :الفعالة

يعاين من مثال ، فهو  الرسطانبمرض خطري كمريض مصاب  أن يوجد

يقوم فلطبيب بأنه سيموت بأي حال من األحوال األمل واإلغامء، ويعتقد ا

كنه يف ل ؛كان يعانيه ألمل الذيا تقيض عىل جرعة عالية من عالج  بإعطائه 

 .ثم موته تنفسه إيقاف نفس الوقت يتسبب يف

ب لكن هنا يكون دور الطبي ؛الطرق املنفعلة: نفس املثال السابق أما

أي  هئبدون إعطا د املريضعنيأخذ أدواره  ملرضايرتك دورا  سلبيا ، بأن 

 . (3)عالج إلطالة حياته

                                           
 املوسوعة احلرة: مادة القتل الرحيم. ا( انظر: ويكيبيدي1) 

 ( التعريف منقول من بعض مواقع اإلنرتنيت.2) 

نه مبني عىل القول بوجوب التداوي يف مثل هذا الفرض، وإال ( قد يقال يف املورد الثاين بأ3)

 عىل الطبيب. هنا ، فال ذنبلو كان التداوي مباحا أو مستحبا  
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فهذه املوارد ال تكون خارجة عن هذا األصل وتبقى داخلة حتت  

، فال يمكن أن يكون سلب اآلخروهي حرمة قتل النفس من  ،احلرمة

 احلياة هنا هبذا اهلدف مباحا .

 نفسهلاإلنسان  قتل حرمةاألصل الثاين: 

وص دور اإلنسان جتاه حياته، فقد رافقت ما رشعه اهلل تعاىل بخص أّما

الترشيعات التي حترم الغري من منع حياته، ترشيعات أخرى هتدف ملنع 

أو ما يعب عنه باالنتحار، وهي يف احلقيقة بمجملها  ،قتل اإلنسان نفسه

لة حلفظ احلياة وصوهنا واستمرارها إىل أن تشكل اجلهة الترشيعية املكمّ 

 شاء.يتوفاها خالقها حينام ي

 االنتحار

 تفسري معىن االنتحار

روفا  مع ــ بام حيمل من معنى يف الوقت الراهن ــ االنتحار عنوانمل يكن 

ن مفقد كانت يعب عنه بقتل النفس أو ما شابه ذلك، فهو إذن  قديام ،

كلمة  أنّ  اإلنكليزيأكسفورد قاموس  قد جاء يفو املصطلحات احلديثة،

، 1651مرة عام  ألولاستخدمت  إهنايث ح، االنتحار حديثة االستخدام

عندما حيمي الفرد نفسه.... من خالل : قال حينامعند والرت شارلتون 
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 . (1)ذلك ليس جريمة فإنّ ، االنتحار

ليعب عن السلوك التدمريي عند  حديثا   صطلحولقد استخدم امل

عند بونجر يف عام  األوىلاستخدم اسم علم االنتحار للمرة والفرد، 

متت والدة علم جديد سمي علم االنتحار، م 1960ويف عام  ،م1929

 .(2)م 1964نتحار عام ولقد استخدم شنايدمان اسم علم اال

 املعىن اللغوي لالنتحار

االنتحار يف اللغة مصدر افتعال، من: نحر، انتحر، انتحار، قال 

ه»: صاحب املحيط يف اللغة ر  أي ق ت ل  ن ف س   .(3)«ان ت ح 

 حر  ر نفسه، والنّ انتحر الرجل أي نح  »: ان العربلسوقال صاحب  

هو الصدر ونحر الرجل البعري نحرا  أي طعنه يف منحره حيث يبدو 

: انتحر الرجل، إذا نحر، أي قتل بمعنى احللقوم من أعىل الصدر.

 .(4)«نفسه

ان  قتل اإلنس مطلق، حيث يشمل ما لو النتحاروهذا املعنى اللغوي ل

ه   يريد صيدا   كأن ،خطأ   وقتل نفسه مثال ، السكنيك ة قاتلة، بآلدا  متعمّ  نفس 

                                           
 وجهة من ةسراد ،األردين املجتمع يف النفس قتل جريمة، مقال بعنوان: ذياب ،البداينة (1) 

 .605ــ 567من ص 2العدد  7جملد  ،سعود امللك جملة ،االجتامع علم نظر

 .السابق املصدر (2)

 ( إسامعيل بن عباد، املحيط يف اللغة، مادة: نحر.3)

 ( ابن منظور، لسان العرب، مادة: نحر.4)
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 .فيموت ،فيصيب نفسه

 التفسري االجتماعي والنفسي لالنتحار

د من أبرز علامئه، وقأو يعتب )إيميل دوركايم( مؤسس علم االجتامع 

حاالت الوفاة الناجتة مبارشة أو غري مبارشة  كّل »: ف االنتحار بأنهعرّ 

لك الذي يعلم أنه سيؤدي لت ،لبي للضحية نفسهإجيايب أو س عن فعل

 .(1)«النتيجة

نفسه عن الفهم الشائع لالنتحار الذي  يمدوركاوبتعريفه هذا يعزل  

 عريفه سوى، حيث مل يشرتط يف تأن يرغب الفرد يف قتل نفسه فيه يشرتط

 .أهنا الوفاةمن فعله  اقبةمعرفة الفرد لع

يئة أسامها التيارات يف البأقسام  م دوركايم االنتحار إىل أربعةوقد قّس 

 االجتامعية: 

 egoism).) األنايناالنتحار  ــ 1

  (.altruismي )اإليثاراالنتحار الغريي أو  ــ 2 

  (.anomieأو الشاذ ) الالمعيارياالنتحار  ــ 3

  .fatalism)االنتحار القدري ) ــ 4

التي  هي فرطةملالفردية ا إنّ ويرشح سبب االنتحار األناين، يقول: 

                                           
نظرية الثقافة،  :أيضا   ا نظر:، و44ص ، (Suicideكتاب االنتحار ) دوركايم، ا نظر:( 1)

 .224.ص،223العدد 
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 انالعروة التي تربط اإلنس ل  تتحلّ ، فارتكاب االنتحار تقود الناس إىل

 ؛مةو حمطّ تكون مرتاخية أ هغري نيحد بينه وبالروابط التي توّ  ألنّ  ؛باحلياة

 دعمهن يم جيد   الفرد ال املقصود باالنتحار األناين: أنّ  فإنّ وبعبارة أوضح 

تصبح ، وفرده هو املوّجه هلابم ، فيصبحيواجه املشاكل احلياتية عندما

 ، أيلنفسه الفردنفس قضية اخلطأ والصواب من القضايا التي حيددها 

 إىليان يؤدّ  وانفصال الفرد عن املجتمع ،املتطرفةالفردية  النزعة أنّ بمعنى 

 .هذا النوع من االنتحار

ن م فبدال   فهو النقيض لالنتحار األناين.: االنتحار اإليثاري أّما

 يكون عندما، ينتج االنتحار اإليثاري، الئم يف اجلامعةملاالندماج ا

 الفرد يكون مستوعبا   عنى أنّ بم ؛االندماج االجتامعي أقوى من الالزم

 .يف اجلامعة اما  مت

 حيث ال تكون الذات ملكية خاصة، ،يف مثل هذه البيئة االجتامعيةو

 .يستطيع الفرد مقاومة مطلب اجلامعة بالتضحية ال

 وهي: ؛عىل هذا النوع كأمثلةيم بني ثالثة حاالت لقد ميز دوركا

، أزواجهنانتحار النساء بسبب موت وانتحار الرجال كبار السن، 

 العبد بسبب موت سيده. أوانتحار التابع بسبب موت قائده و

ناين عن االنتحار األ أو الفاقد للمعايري وخيتلف االنتحار الالمعياري

اد نه ال يعتمد عىل طريقة ارتباط األفريف أيم، دوركا كام يرشح واإليثاري
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ناين فاالنتحار األ، يف تنظيمهم املجتمع أسلوب ولكن عىل، عملجتمبا

يف احلياة ضعيف يف النشاط اجلمعي  الشكل هذا ينتج عن حقيقة أنّ 

رء إىل ملالالمعياري عندما يفتقر نشاط ا االنتحار بينام حيدث ،احلقيقي

مع ينتج من االفتقار للتنظيم يف املجت، فاالنتحار الالمعياري التنظيم

 وفقدان العمل.

 بببساقتصاديه  أزمةيظهر هذا النوع من االنتحار عندما تكون هناك 

 اعإشبعدم  إىلجيابية قد تؤدي إحدوث تغريات اقتصادية رسيعة و

 ويف املقابل ويف حالة التغريات، االنتحار إىلوبالتايل  األفرادحاجات 

تويات املعيشة مع مس التأقلمصعوبة يف  األفرادقد جيد االقتصادية السلبية 

 .النتحارا إىليؤدي مما وهذا  ؛ةنيّ املتد

 طغوتزيد مثل هذه الظروف معدالت االنتحار بسبب انخفاض الض 

ر احالفرد عىل االنت إقداماملجتمع، وحيتمل  أفراداالجتامعي عىل سلوك 

 أومل ثل فقدان العظروف سيئة م إىلعندما يتعرض الفرد بشكل مفاجئ 

 .األصدقاء

فعىل عكس ، الالمعياري هو االنتحار القدري االنتحار ونقيض

ق الشكل يشت، الذي ينتج االنتحار الالمعياري االجتامعية افتقاد القيود

ني ب ينترشو ي احليلةيمانتحار عد ، فهوفرطملالتنظيم ا من الرابع لالنتحار

اطفهم بعنف عىل يد وصدمت عو مستقبلهم بال شفقة ضاع أشخاص
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 .القهرية األنظمة

فس عىل ز علامء النبالنسبة للتفسري النفيس لالنتحار، فقد ركّ  أّما

با  مؤملا  ممزوجا  بمشاعر احلزن، فري   جع االكتئاب؛ كونه يشكل اضطرا

فرويد االنتحار إىل أسباب نفسية داخلية، وأنه ناتج عن مشاعر احلب 

يل، حتولت هذه املشاعر إىل غضب األساسية املوجهة نحو موضوع داخ

من الذات،  أو جزء   داخيل   موضوع احلّب  نّ ؛ وألوعدوان نتيجة لإلحباط

 .(1) املشاعر العدوانية تتوجه نحو الذات فإنّ 

 التفسري الشرعي لالنتحار

ء الفتاوى الرشعية  ــويمكن تعريفة رشعا   و أن ه: ــبحسب استقرا

ا  جزعا  وضجرا    أو يأس إّما ؛نه للقتلبقصد مو ،عمدا  يقتل اإلنسان نفسه 

وغري ذلك من الدواعي التي نقطع بعدم رضا الشارع ، أو يف حلظة غضب

 هبا.

 حكم االنتحار يف اإلسالم

 فاعلهأن حتريمه و يفال خالف بني العلامء واالنتحار باملعنى الرشعي، 

م بالتعريف، وكذلك لنارلدخول ا مستحق  و ،كبريذنب ل مرتكب    هو حرا

                                           
لم جملة جامعة امللك سعود، مقالة بق وا نظر أيضا :، 215ــ 214: نظرية الثقافة صا نظر( 1)

قضايا  وا نظر: جملةـه،  1415، 605ــ 567ص ، 2العدد  7الدكتور ذياب البداينة، جملد

 ف(..)بترصم 2001، سنة 126السيد عليوة، العدد  . دآراء، مقالة بقلم: و
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، ال خيرج عن كونه قتال  للنفس هبذا التعريف االجتامعي والنفيس، فهو

، خالف نعم ربام يكون بعض صور االنتحار التي ذكرها دوركايم، حملَّ 

، وسوف نتطرق لذكره يف مواردهكام يف االنتحار اإليثاري يف بعض 

 البحوث اآلتية.

 حرمة االنتحار أدل ة

 : ةأدلّ ة عىل احلرمة بعدّ  دّل وقد است  

 الدليل األول: الكتاب الكرمي 

ا ▬قوله تعاىل:  ــ 1 َ ََكَن بُِكْم رَِحيما َّنُفَسُكْم إِنَّ اهللَّ
َ
ْ أ  *َوَل َتْقُتلُوا

 ِ ا َوََكَن َذلَِك لََعَ اهللَّ ا فََسوَْف َّنُْصلِيهِ َّنَارا َوَمن َيْفَعْل َذلَِك ُعْدَواَّناا َوُظلْما
 .(1)♂يَِسرياا

س، فدلت عن قتل النف ا أنفسكم، هني  رصيحوله تعاىل: وال تقتلوقيف 

 اآلية عىل حرمة االنتحار.

املقصود من )قتل أنفسكم(: هو قتل  وي رد  عىل هذا االستدالل: أنّ 

شبيه  (2)املؤمنني بمنزلة النفس الواحدة املسلم أخاه املسلم، بلحاظ أنّ 

نُْفسِ  لََعَ  فََسلرُِموا▬ىل: سلموا عىل أنفسكم، يف آية: اقوله تع
َ
 ََتِيَّةا  مْ كُ أ

                                           
 .30( النساء: 1)

 .7، ص2القرآن، ج( النحاس، معاين 2)
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ِ  ِعنْدِ  مِنْ  أموالكم »: ☻أو قوله:  (1)♂َطيرَِبةا  ُمَباَرَكةا  اهللَّ

 ومل تكن اآلية ناظرة إىل قتل اإلنسان نفسه. (2)«وأعراضكم عليكم حرام

قتلوا بقوله جل ثناؤه: وال تيعني »: قال ابن جرير الطبي يف البيان

 .(3)«واحدة ، وأنتم أهل ملةوال يقتل بعضكم بعضا  : أنفسكم

 وأمجع أهل ...قوله تعاىل: وال تقتلوا أنفسكم»: وقال القرطبي

 .(4)«املراد هبذه اآلية النهى أن يقتل بعض الناس بعضا   التأويل عىل أنّ 

 أنفسكم ا تقتلو وال: ♠عبد اهلل عن أيب »: ويف تفسري العيايش

 قال: كان املسلمون يدخلون عىل عدوهم يف، كان بكم رحيام   اهلل نّ إ

فيتمكن منهم عدوهم فيقتلهم كيف شاء، فنهاهم اهلل أن ، املغارات

 .(5)«يدخلوا عليهم يف املغارات

فإنه ال مانع من شمول اآلية ملورد قتل اإلنسان نفسه،  ؛لكن مع هذا

وذلك باألولوية؛ رضورة أن تشبيه قتل املؤمنني بعضهم بعضا  بقتل 

 بقة.أنفسهم، يدل عىل حرمة قتل النفس يف رتبة سا

ظاهر  (وال تقتلوا أنفسكم)قوله تعاىل »: قال العالمة الطباطبائي

لكن مقارنتها قوله ال تأكلوا ، نفسه اإلنسانأهنا هنى عن قتل : اجلملة

                                           
 .61النور: ( 1)

 . 304، ص1، جالقرآن( اجلصاص، أحكام 2)

 .50، ص5( الطبي، جامع البيان، ج3)

 .156، ص5القرطبي، ج( القرطبي، تفسري 4)

 .236، ص1لعيايش، تفسري العيايش، ج( ا5)
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ا هل ،ظاهره أخذ جمموع املؤمنني كنفس واحدة أموالكم بينكم حيث إنّ 

 نّ ربام أشعرت أو دلت عىل أ، جيب أن تأكلها من غري طريق الباطل مال  

 ،املراد باألنفس مجيع نفوس املجتمع الديني املأخوذة كنفس واحدة

فيكون يف مثل هذا املجتمع نفس ، اآلخر هي نفس   بعض   كّل نفس 

فقد قتل  ،فلو قتل نفسه أو غريه، نفسه أيضا  ونفس غريه ، نفسه اإلنسان،

، وال تقتلوا أنفسكم: أعني قوله ؛وهبذه العناية تكون اجلملة، نفسه

ه غري   اإلنسانه وقتل نفس   اإلنسانتشمل االنتحار الذي هو قتل مطلقة 

 .(1)«من املؤمنني

لقتل النفس باآلية  ♠استشهاد اإلمام الصادق  ؛ويؤيد هذا

قال ، هافي فهو يف نار جهنم خالدا  ، من قتل نفسه متعمدا  »: املباركة، قال

* ومن  اهلل كان بكم رحيام   اهلل تبارك وتعاىل: وال تقتلوا أنفسكم إنّ 

وكان ذلك عىل اهلل  فسوف نصليه نارا   وظلام   يفعل ذلك عدوانا  

 (.2)«يسريا  

ُ ▬قوله تعاىل:  ــ 2  .(3)♂بِاْْلَقرِ  إلر َول َتْقُتلُوا انلَّْفَس الَِّت َحرََّم اهللَّ

 فقد رصحت اآلية الكريمة بحرمة قتل اإلنسان نفسه.

اد اآلية هو بيان من ورد عىل هذا االستدالل: بأن مفويمكن أن ي  

                                           
 . 320، ص4( الطباطبائي، تفسري امليزان، ج1)

 .571، ص3، من ال حيرضه الفقيه، ج( الصدوق2)

 .151( األنعام: 3)



 االنتحاري ةالعمليات  حكماحلياة و حق   32

 يستحق القتل رشعا  من األعداء املحاربني وغريهم.

مره، أل لشأنه، وتعظيام   تفخيام   ...أعاد ذكر القتل»: قال الطبيس

نفس املسلم واملعاهد، دون احلريب، واحلق : والنفس املحرم قتلها هي

ا بعد نالذي يستباح به قتل النفس املحرم قتلها، ثالثة أشياء: القود، والز

 .(1)«إحصان، والكفر بعد إيامن

القول يف تأويل قوله تعاىل: وال تقتلوا النفس التي »: وقال الطبي

: ه  اكم به لعلكم تعقلون. يقول تعاىل ذكر  باحلق ذلكم وّص  إاّل حرم اهلل 

تلوا وال تق شيئا  قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن ال ترشكوا به 

فس يعني بالنفس التي حرم اهلل قتلها: ن ،باحلق إاّل النفس التي حرم اهلل 

يعني: بام أباح قتلها به من أن تقتل ، باحلق إاّل مؤمن أو معاهد. وقوله: 

 حلّق اهبا، أو تزين وهي حمصنة فرتجم، أو ترتد عن دينها  دا  فتقتل قو   نفسا  

  .(2)«فتقتل

ملحرتمة االنفس  فمفاد اآلية مع مالحظة اجلملة االستثنائية مجيعها: أنّ 

يف موارد حمددة. فال داللة فيها عىل  احلّق باحلق، ذلك  إاّل ال جيوز قتلها 

 حرمة قتل اإلنسان لنفسه، وال توجد هنا نكتة تفيد الشمول.

يِْديُكْم إََِل ▬قوله تعاىل:  ــ 3
َ
ْ بِأ ِ َولَ تُلُْقوا ْ ِِف َسبِيِل اهللَّ َّنفُِقوا

َ
َوأ

                                           
 . 191، ص4( الطبيس، تفسري جممع البيان، ج1)

 .111، ص8( ابن جرير الطبي، جامع البيان، ج2)
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ْحِسُنَواْ إِنَّ 
َ
َ ُُيِبُّ الُْمْحِسنِيَ  اتلَّْهلَُكةِ َوأ  .(1)♂اهللَّ

بحيث ال يدري أين  اإلنسانوهو مصري  ،والتهلكة واهلالك واحد

ليس يف اللغة مصدر عىل هذا و، بضم العني، هو، وهو عىل وزن تفعلة

 .(2)الوزن غريه

وهذه اآلية املباركة هنت عن إلقاء النفس يف التهلكة، وهي مطلقة 

 نسان وموته.ما يوجب هالك اإل كّل تشمل 

ما  كّل والكالم مطلق أريد به النهي عن »: قال صاحب امليزان

 عن إنفاق واإلمساكالبخل  كام أنّ ، من إفراط وتفريط، يوجب اهلالك

املال عند القتال يوجب بطالن القوة وذهاب القدرة، وفيه هالك العدة 

ر مجيع املال يوجب الفق بإنفاقالتبذير  عليهم، وكام أنّ  العدوّ بظهور 

 .(3)«واملسكنة املؤديني إىل انحطاط احلياة وبطالن املروة

األقوال  ونذكر أكثر تفصيال ،وسوف نتكلم عن معنى التهلكة بشكل 

 .االيت قريبا   االنتحارّيةالعمليات  يف هذه اآلية يف بحث

 الدليل الثاين: الروايات

 سمعت أبا عبد»: قال ،دعن أيب والّ روى الكليني بسند صحيح  ــ1

                                           
 .195( البقرة: 1)

 .64، ص2( تفسري امليزان: ج2)

 ق.( نفس املصدر الساب3)
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 ا  فهو يف نار جهنم خالد، هلل عليه السالم يقول: من قتل نفسه متعمدا  ا

 .(1)«...فيها

 وهذه الروايةوهي رواية رصحية يف حرمة االنتحار وقتل النفس، 

 مطلقة مل ختتص بحالة من حاالت قتل اإلنسان نفسه.

يف دليل حرمة  مرَّ كام  رمحه اهلل، رواه الصدوق أيضا  وهذا املضمون 

 .االنتحار

ليه ع قال أبو جعفر» قال: ،ناجيةكذلك روى الكليني بإسناده عن  ــ2

 يقتل أنه ال إاّل ميتة  ة ويموت بكّل بليّ  املؤمن يبتىل بكّل  إنّ  :السالم

 .(2)«نفسه

 أنّ  إاّل داللتها واضحة عىل حرمة قتل اإلنسان نفسه،  أيضا  وهذه 

ة يب عامراملشكلة يف سندها، وعنرص الضعف: ناجية، وهو ناجية بن أ

 الصيداوي، حيث مل يذكر له توثيقا  عند علامء الرجال، فهو مهمل.

  السن ةأهل  مصادرروايات على حرمة االنتحار من  

ال رسول اهلل صىل اهلل عليه ق»: البخاري يف صحيحه أخرج ــ 1

هبا  زّ جف فجزع فأخذ سكينا  ، به جرح   كان فيمن كان قبلكم رجل  : وسلم

ت بادرين عبدي بنفسه حرم: قال اهلل تعاىل، حتى مات فام رقأ الدم، يده

                                           
 . 45: ص7( الكليني، الكايف، ج1)

 .254، ص2( نفس املصدر، ج2)
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 .(1)«عليه اجلنة

قال النبي صىل اهلل عليه »: البخاري عن أيب هريرة، قال وأخرجــ  2

 يطعنها يف والذي يطعنها ،الذي خينق نفسه خينقها يف النار :وسلم

 .(2)«النار

البخاري عن الضحاك، عن النبي  أخرجوكذلك  ــ 3

ب به يف نار ذّ ع   ءقتل نفسه بيش ومن..». :قال ،☻

 .(3)«جهنم

عن أيب هريرة عن  البخاري يف صحيحه أخرجوأيضا  

يف  فهو، ى من جبل فقتل نفسهمن تردّ »: قال ،☻النبي

، ل نفسهفقت ى ساّم  ومن حتّس ، بدا  أفيها  دا  خملّ  ى فيه خالدا  نار جهنم يرتدّ 

تل نفسه ومن ق، بدا  أفيها  ا  خملد خالدا  ، اه يف نار جهنمه يف يده يتحّس فسمّ 

فيها  لدا  خم فحديدته يف يده جيأ هبا يف بطنه يف نار جهنم خالدا   ،بحديدة

 .(4)«بدا  أ

اظ احلياة بلح حّق يتأسس األصل الثاين الذي حيفظ  األدّلةومع هذه 

 أن هيلك حياته بنفسه. نفس اإلنسان، فال جيوز له

                                           
 .146، ص4( البخاري، صحيح البخاري، ج1)

 .100، ص2، جاملصدر نفسه( 2)

 . 97، ص7، جاملصدر نفسه( 3)

 .32، ص7، جاملصدر نفسه( 4)
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 أننا مل هنتممع  ؟لكن هل توجد استثناءات هلذا األصل الثاين

 ناء إىل أنّ يف األثهلا بشكل عابر وتعرضنا  ، بلباستثناءات األصل األول

القود، والزنا بعد يف موارد حمددة:  قتل اإلنسان لغريه يكون مرشوعا  

االستثناءات  هذه وسبب عدم االهتامم أنّ . إحصان، والكفر بعد إيامن

 معلومة بالرضورة.

 هو ليس واضحا  أنه يقبل االستثناء، وملوهذا بخالف األصل الثاين، ف

يشتهر له استثناءات يف كتب الفقه، فهل يكون االنتحار مباحا  يف موارد 

 حمددة؟

 .االنتحارّيةمن هنا ندخل يف أمر مهم وجدير بالبحث وهو العمليات 
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 االنتحاري ةالعمليات 

ل : قيام شخص بقتل نفسه مقارنا  مع قتاالنتحارّيةنقصد بالعمليات 

 شخص أو جمموعة من األشخاص.

، فقد ا  يف وقت قريب جدّ  إاّل وهذا األسلوب من القتل مل يكن متعارفا  

يف العقود الثالثة األخرية، ولعل بدايتها  االنتحارّيةشاعت العمليات 

 ل عقد الثامنينيات من هذا القرن.كانت يف أوّ 

 ،وغاخلبري يف العلوم السياسية بجامعة شيكا (روبرت بيبقال )

ة يف مقابل االنتحارّيةمرشوع شيكاغو حول اهلجامت اإلرهابية  ومدير

املقصود من اهلجامت اإلرهابية »: مؤخرا   (يو أس إنفو) أجراها معه موقع

هو قتل أعداد كبرية من الناس بني مجهور مستهدف من أجل  االنتحارّية

 إجياد نوع من اخلوف والفوىض قادر عىل إحداث تغيري سيايس بشتى

 .(1)«الطرق

اعية، الدف االنتحارّيةوهذا التعريف، كام ترى، يستثني العمليات 

 ويقرص العمل االنتحاري عىل األهداف السياسية البحتة.

يعة، هم الش االنتحارّيةل من استعمل العمليات أوّ  إنّ  ويعتقد روبرت

 ألول مرة يف االنتحارّيةوقد ظهر استخدام اهلجامت اإلرهابية »: يقول

                                           
، مقالة حتت عنوان: اهلجامت http: //www.america.govموقع:  ا نظر:( 1)

 .آخذة يف االرتفاع عىل نطاق عاملي االنتحارّيةاإلرهابية 

http://www.america.gov/
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من قبل مجاعة حزب اهلل، التي أتقنت هذا 1983ن يف العام لبنا

  .(1)«األسلوب يف البداية

 االنتحاري ةدوافع خمتلفة للعمليات 

التي حدثت مؤخرا ، فقد  االنتحارّيةبحسب االستقراء للعمليات 

لوحظ أهنا ذات أهداف خمتلفة ومتنوعة، كام أهنا ال ختتص بجامعة معينة 

 ا من خمتصات التطرف اإلسالمي.عن كوهن ذلك كام أشيع

أكثر من نصف  إنّ : وقال)روبرت بيب( نفسه ذلك،  فقد نفى

حتى اآلونة األخرية  وأوضح أنه، غري مرتبط بالدي االنتحارّية اهلجامت

 االنتحارّية من اهلجامت اإلرهابية (رسيالنكا)ارتكب نمور التاميل يف 

 .أكثر من أي مجاعة أخرى

س املاركسية، وليالتاميل هو لنمور  ع األسايسَّ الداف إنّ  :أيضا   وقال 

ذ وقعت من ا  التياهلجامت تقريب جمموعإن نصف ، والعقيدة الدينية

يستشهد هبا  ثامنينيات القرن املايض ليست مرتبطة باألصولية الدينية التي

 .(2)ا هل عادة بني اجلامعات التي تتخذ من الرشق األوسط مقرا  

بيب نفيس متخصص بالطب الرشعي ويستشهد سيغامن، وهو ط 

 األشخاصمن  400وباحث يف اإلرهاب، بدراسة درس فيها أكثر من 

                                           
 ( املصدر نفسه.1)

 : املقالة السابقة.http: //www.america.govموقع: ا نظر: ( 2)

http://www.america.gov/
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من ء وهؤال ــ املصنف دوليا  عىل أنه منظمة إرهابية ــ املرتبطني بالقاعدة

هرت وأظ ،الرشق األوسط وجنوب رشقي آسيا وشاميل إفريقيا وأوروبا

 وهي وا إىل مدارس دينية،منهم فقط ذهب ةباملائ 13حوايل  الدراسة أنّ 

 د.د  اجل   االنتحارينيالتي كان يعتقد عادة أهنا مصدر للمهامجني 

الغالبية الساحقة لإلرهابيني يف دراسته، أي  إنّ  (:سيغامن)وقال  

هلم للتطرف يف الغرب وليس يف بالدهم ، تم حتوّ ةباملائ 84حوايل 

 .(1)السابقة

 كانت ، اإلرهابوهي متخصصة يف ،(أودري كريث كرونني) رىوت

جزء من مكتبة الكونغرس  تعمل يف خدمة أبحاث الكونغرس، وهي

الدوافع للهجامت اإلرهابية ليست خمتلفة من نواح  إنّ »: األمريكي

ة، االنتباه لقضي ت  عديدة عن األنواع األخرى لإلرهاب، بام يف ذلك لف  

أو الشهرة الشخصية بارتكاب عمل رش، أو الغضب، أو االنتقام 

 .(2)«ورتّص عقاب ضد ظلم م  وال

 االنتحاري ةأصناف العمليات 

 ؛ودوافعها بشكل جممل االنتحارّيةوبعد هذا االستعراض للعمليات 

 : إىل وفقا  لتلك الدوافع ؛يمكن لنا أن نصنّف تلك العمليات

                                           
 هابيني.( املصدر نفسه لكن مقالة أخرى بعنوان: الصورة املعروفة لإلر1)

  نفسه.( املصدر 2)
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 الصنف األول

 ذات األهداف السياسية؛ أي أنّ  االنتحارّيةالصنف األول: العمليات 

لتحقيق مكاسب سياسية حمددة، كام حدث وحيدث يف ي هدفها هو السع

العراق يف السنوات األخرية، فتقوم بعض املجاميع املسلحة ذات البعد 

، أو كام يا  سياس السيايس بالقتل االنتحاري بدافع الضغط عىل خصومهم

 منيإلخوان املسلنظمة احيدث يف مرص حينام تقوم جمموعات تنتمي مل

ية الضغط عىل احلكومة املرص هبدف انتحارّيةت بتنفيذ عمليا املعروفة

أو كام حيصل يف إيران حينام تقوم منظمة )جماهدي خلق(  ،وإضعافها

 لغرض تقويض النظام اإلسالمي احلاكم. انتحارّيةبعمليات 

ال شك يف حرمته، حيث ال  االنتحارّيةوهذا الصنف من العمليات 

لكونه ال خيضع  نحاء؛عىل جوازه بأي نحو من األ ستدل  يمكن أن ي  

 ،رجه عن حرمة االنتحار، فيتحمل املنتحر وزر قتل نفسهملبرات خت  

 ووزر ما يقتله من نفوس بريئة.

 الصنف الثاين

 د  ع، وهذا الب  شخصي  عد  ذات ب   انتحارّيةالصنف الثاين: عمليات 

 الشهرة أو غريه من الدوافع حب  بالغضب أو بة باالنتقام أو  تار  يتجىّل 

 شخصية األخرى.ال

مل ؛وهذا الصنف غري داخل يف حمل بحثنا جزما ، فليس  ا  كونه حرا
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 للدوافع الشخصية قدرة عىل تقييد شمول حرمة االنتحار الشديدة.

 الصنف الثالث

ا، زم هبة قد ج  ذات دوافع عقائديّ  انتحارّيةالصنف الثالث: عمليات 

لمني جتاه غري املس تمن عمليا به تنظيم القاعدة املعروف قومومثاله ما ي

 أو جتاه املسلمني الشيعة.

ال شك يف حرمته بالنسبة لقتل املسلمني، فكام  أيضا  وهذا الصنف 

 اهللة التغليظ عىل حرمة قتل من يؤمن بوبينا شدّ  ،أرشنا يف بداية البحث

 مهام كانت األسباب. ؛ويشهد الشهادتني تعاىل،

عل بالد اإلسالمية كام يفاالنتحار بالكافر وقتله خارج ال مسألةنعم 

تنظيم القاعدة يف بعض الدول األوربية، ربام تكون مورد خالف عند 

  من ناحية حكمها الرشعي.املسلمني الفقهاء 

يكن  فام مل ،بجواز احلكم فيهاالشيعة فقهاء وهذه املسألة ال يعتقد 

وقت غيبة اإلمام عندهم،  ا  ال جيوز قتله، خصوصا  يفالكافر حربيّ 

مل و ، كام يف الصنف الرابع،صا  إذ مل تكن هذه العمليات دفاعيةوخصو

 يتوقف عليها مصلحة عليا لإلسالم.

 الصنف الرابع

التي هتدف إىل الدفاع عن  االنتحارّيةالصنف الرابع: العمليات  

 ةانتحاريّ النفس والوطن أو الدفاع عن الدين والعقيدة، فهي عمليات 
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 لسطني وما حدث يف لبنان.دفاعية. ومثاهلا ما حيدث يف ف

 ،االنتحارّيةوهذا هو الصنف األكثر أمهية من بني أنواع العمليات 

 جوازه. يف أدّلةهنتم بالبحث عاّم يقال من وهو ما سوف 

وهكذا سوف يكون حمل البحث هو الصنف الثالث يف شقه األول 

اع فوهو االنتحار بغري املسلم نكاية به وإضعافه، والصنف الرابع وهو الد

 االنتحاري.

 االنتحارّيةبعد هذا االستعراض ندخل يف مرشوعية العمليات 

بأصنافها املختلفة، لنرى هل يوجد دليل رشعي خيرج هذه األصناف أو 

وهو حرمة قتل النفس  ،بعضها من دائرة األصل الثاين الذي أسسناه

 وانتحارها.

 االنتحاري ةمشروعية العمليات  أدل ة

التي يمكن أن  األدّلةجلهة من البحث إىل سوف نتعرض يف هذه ا

لعمليات كام حيدث يف ا ،ل دليال  عىل جواز قتل النفس يف موارد معينةتشكّ 

ىل ع التي يمكن أن تدّل  األدّلة، وكذلك سوف نتعرض لذكر االنتحارّية

 هذه كّل حرمتها وعدم جوازها، وسوف نناقش ما يمكن مناقشته، ونقّيم 

 تباعا . األدّلة
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 القائلني باجلواز  أدل ة

 الدليل األول

ُ ▬قوله تعاىل:  ــ 1  .(1)♂بِاْْلَقرِ  إلر َول َتْقُتلُوا انلَّْفَس الَِّت َحرََّم اهللَّ

مت قتل النفس واستثنت قتلها باحلق، وما يقوم به وهذه اآلية حرّ 

نكاية  اإىل الدفاع عن نفسه ووطنه وإمّ  إّمااملنتحر يمثل حقا ؛ حينام هيدف: 

 وإضعافه. لعدوّ با

حرمة االنتحار، ومل يكن مقبوال   أدّلةذكره يف  مرَّ وهذا الدليل قد 

كونه ناظرا  إىل إبراز من جيوز قتله استثناء  من حرمة قتل الغري، فال  ؛هناك

ز قتل جوا  ب عليه املستدل  داللة فيه عىل حرمة قتل النفس حتى يرتّ 

 النفس بتلك املبرات.

 الدليل الثاين

يام  ▬تعاىل: قوله  حح م  ر  ان  بحك  نَّ اَّللَّ  ك 
م  إح ك  ت ل وا أ ن ف س  ال ت ق  ن   و  م  ل   * و  ع   ي ف 

لحك   ان ا ذ  و  د  ظ ل ام   ع  ف   و  و  لحيهح  ف س  ا ن ص  ان   ن ار  ك  لحك   و  ىل   ذ    ع 
ح
  اَّللَّ

ح
ري ا  َّللَّ

 .(2)♂ي سح

ري ا  ▬قوله تعاىل:  ــ 2
ِ يَِسرياا  ♂ي سح  .(3)♂اهللَّ

م تفيد أنّ  وهذه اآلية  ذكرنا كام ــوهي تشمل بإطالقها  ،قتل النفس حرا

                                           
 .151( األنعام: 1)

 .30ــ29( النساء: 2) 

 30ــ29: النساء( 3)
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اىل وعيده د اهلل تعالنفس وقتل الغري، وقد قيّ  قتل ــحرمة االنتحار  أدّلةيف 

 بالنار عىل فاعله، حينام يصدر القتل عن عدوان وظلم.

ميا ، مفاده أنه إذا مل يكن القتل  وهذا ي    ام  عدوانا  وظل عطي مفهوما  التزا

ويف  ،بالنار، كام لو أهلك نفسه يف سبيل اهلل وطاعته  يوجد هناك وعيد  فال

عدوانا  وال ظلام ، فال يشمله  عندئذ   سبيل الدفاع عن الدين، فال يكون

 الوعيد بالنار.

 مالحظات:  عّدةهذا الدليل  عىل رد  وي  

 قتل النفس يف أنّ الكالم إّنام هو  ألنّ هذا شبيه باملصادرة،  أوال : أنّ 

عي أنه  وظلم   املبرات املذكورة هل هو عدوان  ب عىل النفس أم ال؟ فإذا أد 

 ألنّ ل الكالم؛ ؛ لكونه مصداقا  لطاعة اهلل تعاىل، فهذا أوّ ليس عدوانا  

 هلل لكي هل هو طاعة   حث يف االنتحار يف الفرض املذكور:الب مصبَّ 

 يكون خارجا  عن حريم ودائرة قتل النفس املحرم، أم ال؟

عىل املفهوم من اجلملة الوصفية، حيث  االستدالل هنا مبني   نّ ا : أثاني

ظلام  وعدوانا  سوف نصليه نارا ، يستفاد  ــالقتل  ــمجلة: ومن يفعل ذلك  إنّ 

ميا   معنىهلذه اجلملة  أنّ  وهو: أنه إذا مل يتصف القتل بالظلم  ،التزا

 والعدوان، فال يرتتب عليه الوعيد بالنار.

ن علامء كثري مىل قبول حجية املفهوم الوصفي، وني عهذا مب وفيه: أنّ 

 األصول ال يقبلونه.
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املفهوم من هذه اجلملة الذي مفاده: عدم ترتب  وكذلك يقال: إنّ  

دير قبول عىل تق ــالوعيد بالنار عىل القتل غري املتصف بالظلم والعدوان 

أ، طمن أبرز مصاديقه وأوضحها هو القتل السهوي أو قتل اخل ــاملفهوم 

 كمن قتل غريه أو نفسه خطأ مثال .

هنا جاء به ليحرتز عن قتل السهو واخلطأ وقتل القصاص وقتل  فالقيد  

 ، ويكفي هذا يف إشباع االحرتاز. املرتدّ 

قيد »: ، قالالقرطبي منهم:بعض علامء التفسري، قول د هذا، ويؤيّ 

 .(1)«ليخرج منه فعل السهو والغلط ؛الوعيد بذكر العدوان والظلم

خرج بقيد العدوان والظلم ما كان من القتل و»: وقال الشوكاين

ل وكذلك قت ،كالقصاص وقتل املرتد وسائر احلدود الرشعية ؛بحقي 

 .(2)«اخلطأ

 توضيحيا  وليسثالثا : ال يبعد أن يكون قيد )ظلام  وعدوانا ( قيدا  

س هو فغالب القتل الذي حيصل عىل الغري أو عىل الن نّ احرتازيا ، بمعنى أ

ِت  َوَربَائُِبُكمُ ▬ظامل وعدواين. وهو شبيه قوله تعاىل:  قتل    ِِف  اللَّ
ِت  نَِسائُِكمُ  مِنْ  ُحُجورُِكمْ  : إنّ (3)♂بِهِنَّ  َدَخلُْتمْ  اللَّ وصف  حيث قالوا

فال  ،وليس احرتازّيا   وتوضيحي   هو وصف غالبي   )الاليت يف حجوركم(

                                           
 . 157، ص5( القرطبي، تفسري القرطبي، ج1)

 . 457، ص1( الشوكاين، فتح القدير، ج2)

 .23( النساء: 3)
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 مفهوم.

 .الغري حّق لم: هو التجاوز عىل معنى العدوان والظ رابعا : إنّ 

العدوان يف اللغة: املجاوزة للحق. والظلم: وضع »: قال النحاس 

 .(1)«اليشء يف غري موضعه

دعى ر ي  آخ ويف فرض قتل اإلنسان نفسه، فال يوجد يف البني طرف  

إىل  ظر  التقييد نا كونه غريا ؛ حتى يثبت التجاوز عىل حقه. وهذا يؤكد أنّ 

 .(2)ه، ال قتله نفسهقتل اإلنسان غري

كون  وال أقّل  ؛ومن هنا ال يكون االستدالل بمفهوم هذه اآلية تاما  

 ة له عىل كرس طوق حرمة االنتحار.ال قدر ؛الدليل جممال  

 الدليل الثالث

ِ  ابْتَِغاءَ  َنْفَسهُ  يَْْشِي َمنْ  انلَّاِس  مِنَ و▬قوله تعاىل:  ــ 3 ِ  َمرَْضاة ُ  اهللَّ  َواهللَّ
 (3)♂عَِبادِ بِالْ  رَُءوف  

مدح وأثنى عىل من يبيع نفسه من قد اهلل تعاىل  االستدالل: أنّ  وجه  

أجل طاعة اهلل تعاىل من خالل بذهلا يف اجلهاد، ومن ينتحر وهدفه طاعة 

                                           
 .71، ص2، جالقرآن( النحاس، معاين 1)

ينية يف هناك اثن: ظلم اإلنسان نفسه، أن قض بام يقال( يمكن النقاش يف هذا املورد بالن(2

 بوجود الفارق بني املوردين، فهنا قد ذكر أيضا   اإلنسان، وهي اعتبارية، لكن يمكن أن يقال

 .ا  العدوان، وهو يقتيض أن يكون موردمها واحد ،اهلل تعاىل بعد الظلم

 . 207( البقرة: 3)
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 اهلل يكون داخال  يف ثناء اهلل تعاىل.

ه بيع مل يكن املقصود ب ــوالذي هو بمعنى البيع  ــاالشرتاء هنا  نّ وفيه: أ

س بواسطة االنتحار وقتل النفس، بل املقصود هو بيع النفس من النف

ه أثناء تل الشخص من عدوّ خالل اجلهاد وقتال األعداء، بحيث لو ق  

 إرضاء  هلل تعاىل. ؛هذا بيعا  لنفسه عد  اجلهاد، فسوف ي  

ية يف قض ♠ويؤيده سبب نزول اآلية يف خصوص اإلمام عيل

 ن جابر عن أيبعوي ، فقد ر  ☻مبيته عىل فراش النبي

قوله: ومن الناس من يرشى نفسه ابتغاء  أّما»: قال، ♠جعفر

 عليهالب طبن أيب  نزلت يف عيلّ فإهنا أ  ، مرضاة اهلل واهلل رؤوف بالعباد

حني بذل نفسه هلل ولرسوله ليلة اضطجع عىل فراش رسول اهلل  ؛السالم

 .(1)«ملا طلبته كفار قريش ؛☻

 الدليل الرابع

َ  إِنَّ ▬: قوله تعاىل ــ 4 نُْفَسُهمْ  الُْمْؤِمنِيَ  مِنَ  اْشََتَى اهللَّ
َ
ْمَوالَُهمْ  أ

َ
ِ  َوأ نَّ ب

َ
 أ

ِ  َسبِيلِ  ِِف  ُيَقاتِلُونَ  اْْلَنَّةَ  لَُهمُ   .(2)♂َفَيْقُتلُونَ  اهللَّ

 اهد يفاآلية ا ملباركة قد وعدت باجلنة ملن جي   ووجه االستدالل: أنّ 

 ألعداء.أن ي قت ل  أو ي قت ل  غريه من ا إّماسبيل اهلل تعاىل، حيث يكون املصري 

                                           
 .78، ص19ملجليس، بحار األنوار، ج( ا1)

 . 111( التوبة: 2)
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ومن ينتحر يف سبيل اهلل وي قت ل، فهو داخل يف عنوان اجلهاد يف سبيل 

 اهلل تعاىل.

حني  ملن يقتله الغري اآلية ناظرة   فإنّ وفيه: أنه كسابقه يف الضعف، 

 اجلهاد ال أن ي قت ل نفسه بنفسه؛ ليقتل اآلخرين معه كام هو الفرض. 

 ام الدليل اخل

ِبَاِط اْْلَيِْل ▬قوله تعاىل:  ــ 5 ة  َومِن رر ِن قُوَّ ا اْسَتَطْعُتم مر واْ لَُهم مَّ ِعدُّ
َ
َوأ

ِ وََعُدوَُّكم  .(1)♂تُرْهُِبوَن بِهِ َعْدوَّ اهللَّ

هناك أمرا  من اهلل تعاىل يف تعزيز قوة املسلمني،  ووجه االستدالل: أنّ 

حني يقتل نفسه، فهو ي رهب  واملنتحر ؛العدوّ وأن اهلدف منها هو إرهاب 

 ، فالغاية متحققة.العدوّ 

يف مصداق اإلرهاب الذي نحرز به رضا والبحث هو  الكالم وفيه: أنّ 

 الظروف. كّل ويف  ا  اإلرهاب مطلوب اهلل تعاىل، فليس مطلق  

ة قد يكون يف رتبة سابق أنّ  ال بدّ  العدوّ واملنتحر حني ينتحر ويرهب 

به نفس املوىل. وهذا يف احلقيقة متسك هذا السلوك مما تطيب  علم أنّ 

بعموم اآلية إلثبات شموهلا ملصداق مشكوك، وهو متسك بالعام يف 

 الشبهات املصداقية، وقد قال علامء األصول أنه غري مقبول.

                                           
 .60( األنفال: 1)
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 الدليل السادس

 املترشعة سرية ــ 6

رية أو س ☻ونقصد بالسرية هنا سرية أصحاب النبي

سواء يف اجلهاد اهلجومي  ــ العدوّ اهلم أصحاب األئمة أثناء جهادهم وقت

 م عىل اجلهاد وهو عاملقد  من ي   فاملتفحص لسريهتم جيد أنّ  ــأو الدفاعي 

ك الكثري، مل يكن ذل العدوّ كام لو هجم بمفرده عىل  ،يقينا  بأنه مقتول

 حمرما .

 ــ دوّ العحني ينغمس يف  ــواملنتحر من سنخ ذلك املجاهد، فهو يعلم 

تيقن وهو م العدوّ فام هو الفرق بني شخص هيجم بنفسه عىل  (1)ا  بقتله يقين

م أنه ويعل العدوّ ، وبني شخص انتحاري هجم عىل العدوّ أنه سوف يقتله 

 ؟أيضا  مقتول 

وهم  وّ العدسلمة بن األكوع قد انغمس يف  السري أنّ كتب فقد نقلت 

 ، وكذا قصة عابس(2) ☻يف قضية لقاح النبي كثرة كثرية،

 يف عاشوراء كربالء. املعروفة

ثري ك العدوّ اهلجوم عىل  ألنّ أوال :  ؛هذا القياس ليس صحيحا   وفيه: إنّ 

                                           
امس مسألة االنغأو بالكثري،  العدوّ حمل الواحد عىل : بالسنّة( يسمى ذلك يف فقه أهل 1)

 . يف الصف، أو مسألة التغرير بالنفس يف اجلهاد

 .289، ص3كثري، السرية النبوية، ج ( ابن2)
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فهو مصداق واضح لإلهالك  ــليس مأذونا  به بشكل عام  العدد والعّدة

فيام لو مل يكن  العدوّ لذا ال جيب حماربة  ؛يف موارد حمددة إاّل  ــ (1)املحرم

 بني الطرفني. هناك تكافؤ  

القتل  هيغلب عىل ظنّ  العدوّ املجاهد حني ينغمس يف صفوف  أنّ  ثانيا :

ال اليقني التام كام يف املنتحر، كام أنه ي قت ل عىل يد عدوه، بينام املنتحر يف 

 ي قتل نفسه بنفسه. االنتحارّيةالعمليات 

عىل تقدير صحة هذه  ــقضية سلمة بن األكوع مضافا  لذلك فإّن 

 من القضايا اخلاصة وحكمها حكم   رمحه اهلل وكذلك قصة عابس ــالواقعة 

 يف حادثة خاصة.

د اء بن مالك، التي قة الب  قّص  يف هذا الدليل السادس؛ أيضا  ويدخل 

لمون املس حارصهبا عىل جواز االنتحار؛ التي تفيد أنه عندما  يستدل  

لقوه ي   حديقة مسيلمة الكذاب، وكان الباب مغلقا ، فطلب من أصحابه أن

، ففتح هلم ودخلوا احلديقةمن ورا  .(2)ء اجلدار ليفتح هلم، ففعلوا

، ه؛ فهو مل يقتل نفسبقي حيا   قد الباء االستدالل أنّ صحة ويمنع 

فهو ال حيتمل نجاته وبقاءه حيا ، بل يقطع  بخالف الذي يروم االنتحار

ارتكبها الباء عندما اقتحم اجلدار، وهو نظري أي  ة خماطرة  نعم ثمَّ ، بموته

                                           
 آية يف حارّيةاالنت( سوف يأيت بيان ذلك، حني التعرض ألدلة املانعني من العمليات 1)

 التهلكة.

 .357ص  6ج : ابن كثري ،البداية والنهاية( 2)
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 لكنه مل جيزم بموته. ،من دون مباالة العدوّ ص شجاع يقاتل شخ

 الدليل السابع 

 احلياة من احلقوق التي جيوز إسقاطها نّ أ ــ 7

حياة اإلنسان من خمتصات نفس اإلنسان،  الدليل: إنّ هذا وحاصل 

ع لوال املان ؛يف حياته، إن شاء قتلها وإن شاء أبقاها احلّق فهو صاحب 

 الرشعي من ذلك.

حياته يف  حّق اقترص املانع الرشعي عىل حرمة تنازله عن وقد 

خصوص موارد معينة كالغضب أو اليأس والقنوط، وما يشبه ذلك من 

يف غري ذلك كام لو كان الداعي هو اجلهاد وحفظ الدين فال  أّماالدواعي، 

أن يكون متمكنا  من الترصف يف حقه، فيجوز  حمذور رشعي فيه، فاألصل  

 ه يف احلياة.والتنازل عن حق   له إهالك حياته

احلياة من احلقوق،  وهذا الدليل كام ترى يتوقف عىل افرتاض أنّ 

فيجوز إسقاطه والتنازل عنه، ومن هنا نحتاج يف تقييم هذا الدليل أن 

نتعرف عىل معنى كون احلياة من احلقوق، وهل هذه الدعوى صحيحة 

 واقعا ؟

 احلياة حق  

 من األحكام؟هل احلياة من احلقوق أم هي 
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  احلق معىن 

 احلق قوبامذا يفرت ،احلّق معنى  مسألةسوف نتعرض بنحو اإلمجال إىل 

 ، ليتشّخص لنا كيف يمكن ادعاء أنّ احلّق عن احلكم، وما هو ضابط متييز 

ي هذا البحث من البحوث الت احلياة من احلقوق القابلة لإلسقاط، عىل أنّ 

قدر احلاجة نا سوف نتطرق له بستوىف حقها، لكنلكي ي   ؛حتتاج إىل تفصيل

 والرضورة، فليس هنا جمال تفصيله، فنقول: 

 :يف اللغة هو الوجوب والثبوت، قال يف هتذيب اللغة احلّق معنى 

ّقا   حّق : نقيض الباطل، تقول: احلّق » ّق ح 
ح  معناه: وجب جيب: اليشء  حي 

 .(1)«وجوبا  

يشء ال (حّق )وهو مصدر ، خالف الباطل احلّق »: ويف املصباح املنري

قنته ه إذا تيقت األمر أحقّ وحقّ  ...إذا وجب وثبت: من بايب رضب وقتل

 .(2)«أو جعلته ثابتا  

 عناهمليس ، أنه احلّق ويمكن القول من خالل تتبع استعامالت كلمة 

وإن  ا ،يسّمى حقّ  عىل نحو اللزوم، فهو الذيالثبوت  هو الثبوت، بل جمرد

ن إىل الثبوت، ولكّن التأّمل يقتيض كو كان اللزوم باملعنى اللغوي يرجع

                                           
  .حّق : مادة: 241، ص3، هتذيب اللغة، جحممد بن أمحد األزهري( 1)

  مادة حّق. 144ــ143: ص1، ج، املصباح املنريلفيومي( ا2)
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 .(1)هو الثبوت اخلاّص، ال الثبوت املطلق أيضا  اللزوم 

ملحقق ، فقال ااحلّق من ناحية االصطالح فقد اختلفوا يف تفسري  أّما

ي اخلمين السيدويرى (2): هو سلطنة ضعيفة عىل املالرمحه اهلل النائيني

يف واملرتكز العقالئي له معنى بحسب املفهوم العر احلّق  : أنّ رمحه اهلل

 .(3)خيتلف عن اعتبار امللك أو السلطنة خاص   وهو اعتبار   ؛واحد

بعني  متعلق ءنوع من السلطنة عىل يش احلّق »: وقال: املحقق اليزدي

كحق التحجري وحق الرهانة وحق الغرماء يف تركة امليت أو غريها كحق 

بل نوع  من امللك ضعيفة   ة  فهو مرتب ،ونحو ذلك..اخليار املتعلق بالعقد.

 .(4)«همن

س بنفسه لي احلق  »: حاشيته عىل املكاسب يفوقال املحقق اخلراساين 

سلطنة، وإّنام كانت السلطنة من آثاره، كام أهّنا من آثار امللك، وإّنام هو 

 ّق حاعتبار خاّص له آثار خمصوصة، منها: السلطنة عىل الفسخ، كام يف 

 .(5)«الشفعة، أو بال عوض حّق عوض، كام يف اخليار، أو التمّلك بال

عن احلكم، بل مها من واد   يفرتق   احلّق  أنّ  السيد اخلوئي فلم ير   أّما

                                           
الشيخ موقع  ا نظر:. 350واحلكم، ص احلّق ( رسائل الشيخ اللنكراين، رسالة خمترصة يف 1)

 اللنكراين عىل االنرتنيت.

 . 106، ص1( اخلوانساري، منية الطالب، ج2)

 . 40ــ 39اإلمام اخلميني، البيع، صا نظر: ( 3)

 .55، ص1حاشية املكاسب، ج( اليزدي، 4)

 . 4( اآلخوند، حاشية املكاسب، ص5)
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 .معرفة إمكانية اإلسقاط أو عدمه راجعة للدليل الرشعي واحد، وأنّ 

 ؛يقةحدان حقمتّ  احلكم واحلقَّ   ينبغي الريب يف أنّ ال»: رمحه اهلل قال 

ال وجه لتقسيم املجعول الرشعي أو ...فبار الرصفقوامهام باالعت ألنّ 

ا هلكي نحتاج إىل بيان الفارق بينهام، بل كلّ  ؛واحلكم احلّق العقالئي إىل 

ة، بناء عىل مسلك عتب ملصالح خاّص قد ا   أو عقالئي   رشعي   حكم  

 .(1)«ة من تبعية األحكام للمالكات الواقعيةالعدليّ 

 فرق ه الأنّ : وكتاب املحارضات هةمصباح الفقاكتاب من  املستفاد  و

قابل صطلح عىل احلكم اليف االصطالح، حيث ا   إاّل وبني احلكم  احلّق بني 

السيد اخلوئي جماال  للبحث عن كون يشء ما  ، فلم ير  احلّق لإلسقاط باسم 

بل  ،لنثبت بذلك قبوله لإلسقاط أو النقل أو اإلرث وعدمه ؛وعدمه ا  حقّ 

 .(2)الواردة بشأن ذلك احلكم األدّلةرجوع إىل حكم من ال كّل يف  ال بدّ 

 عن احلكم احلق الضابط يف متييز 

 الضابط نّ أقال ب ،واحلكم احلّق ز بني من ميّ  حال فأغلب   وعىل أّي 

الفارق بينهام هو أخذ السلطة وإعامل القدرة يف مفهوم األّول، لتمييز 

 حّق بني  فهناك فرق  ؛ از الفعل والرتك يف مفهوم الثاينوجمّرد جو

فيتضّمن األّول، السلطة  وإعامل   ؛مثال  وجواز رشب املاء ، القصاص

                                           
 . 52ــ 51، ص2( اخلوئي، مصباح الفقاهة، ج1)

 .132، ص 1د، ج، فقه العقواحلائريا نظر: ( 2)
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 بينام الثاين ليس كذلك. ،القدرة

. واحلكم احلّق هذه هي الضابطة الكّلّية يف التعّرف اإلمجايل عىل 

ويستعان يف متييز أحدمها عن اآلخر بلسان الدليل تارة، واالرتكاز العريف 

سقاط كم ال يقبل اإلاحل فإنّ ؛ رابعا  ، وآثاره الرشعية ثانيا ، واإلمجاع ثالثا  

واحد منها، تدّخل يف الترشيع  كّل  ألنّ ، ال االنتقال القهرّي وال النقل و

ر فهو يقبل غالبا  واحدا  أو أكث احلّق مع أنّه بيد اَّلّل سبحانه، وهذا بخالف 

 هذه األ مور.

 رق بينه وبنيوالفا ،لغة واصطالحا   احلّق بعد هذا البيان ملعنى و

ياة احل رضورة أنّ  ؛احلياة ليست من احلقوق أنّ  يف ال شّك احلكم، نقول: 

م   ؟ ومن هو صاحب اها الروح، فلئن كانت الروح حقا  فام هو متعلقهقوا

 ؟احلّق هذا 

 صاحب حينئذ   اجتمع ، فقداحلّق هو صاحب  اإلنسان إنّ  :قيل فإن

 وهو غري ممكن. ،واحلق معا   احلّق 

ه عىل نفس حّق وأما كون الشخص ذا »: رمحه اهلل مينيقال السيد اخل

 .(1)«عىل نفسه حّق اإلنسان ذو  ال يعتب العقالء أنّ  إذ؛ عقالئيفغري 

ه ليس لإلنسان سلطنة عىل نفسه مادام حيا ، لعدم معقولية تسلط كام أنّ 

لزم احتاد : حيث ياحلّق كرت يف اإلنسان عىل نفسه؛ لنفس النكتة التي ذ  

                                           
 . 42، ص1( اإلمام اخلميني، البيع، ج1)
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 لط عليه.املسلط واملس

: يهإىل من هو عل احلّق نقل  مسألةيف  رمحه اهلل قال املحقق النائيني

ىل ع اإلنسانإىل من هو عليه، لعدم معقولية تسلط  احلّق متناع نقل ا»

 .(1)«نفسه

 ئية  عقال طون عىل أنفسهم، فهي سلطنة  الناس مسلّ  ما يقال من أنّ  أّما 

عقالء الناس لدى ال فإنّ »: اهلل رمحه اخلميني السيد، قال عقالئي   واعتبار  

 هلم، بل يف هذا العرصلطون عىل أموا م مّس طون عىل أنفسهم، كام أهّن مسلّ 

تعارف بيع الشخص دمه وجسده لالختبارات الطبية بعد موته، وليس 

لتسلطه عىل نفسه لدى العقالء، فسلطنة الناس عىل أنفسهم  إاّل ذلك 

 .(2)«عقالئية

ألحكام وهي ال تقبل اإلسقاط بحال من السلطنة من ا وقد يقال إنّ 

 .األحوال

السلطنة من األحكام التي ال تسقط  إنّ »: رمحه اهلل قال السيد احلكيم 

 .(3)«وأخرى يكون حقا   ، وموضوعها تارة يكون ملكا  باإلسقاط

لنا  معنى احلياة وتفسريها يبنّي  نّ وبالتحليل الدقيق يمكن القول: إ

من  ه  تعاىل حينام خلق اإلنسان فقد رّكب اهلل نّ حقيقة األمر، فنقول: إ

                                           
 .110، ص1وانساري، منية الطالب، جاخل (1)

 .42، ص1( اإلمام اخلميني، البيع، ج2)

 . 10( حمسن احلكيم، هنج الفقاهة، ص3)
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كة والناطقة، واألمر الثاين: رح د  وهو الروح امل   غيبي   أمرين، أحدمها له ب عد  

يقة ل حقهي التي متثّ  و البدن أو اجلسم، والروح امل دركةوه مادي   له ب عد  

 وهي التي مورد خطاب اهلل تعاىل. ،اإلنسان

وت لقة بالبدن وتترصف بأفعاله، واملفاحلياة تعني بقاء الروح متع 

 يعني انفصاهلا عنه وتركه وحيدا .

عىل أفعال البدن،  دركة جعل اهلل تعاىل هلا سلطنة  امل   وهذه الروح  

 تعاىل د اهلل، وقد حدّ بني الروح وبني هذا البدن املادّي  هنا قائمة   فالسلطنة  

، ملعروفةترصفات الروح يف هذا البدن باألحكام الرشعية اخلمسة ا

ذلك وك ،الصالة واحلج إلنجازفيجب مثال  أن تقوم الروح بدفع البدن 

 ونحو ذلك. ،جيب أن متنعه من فعل املحرمات

ي يؤدّ  ف بالبدن بحيثويف املقام قد منع اهلل تعاىل الروح من الترّص 

ها اهلل يف املوارد التي أراد إاّل  ــيعني املوت  ــإىل انفصال الروح واستقالهلا 

 اىل، كاجلهاد وغريه.تع

اخلميني من أمثلة لتسلط اإلنسان عىل نفسه  السيدما ذكره إن من هنا ف

هي من قبيل املساحمة؛ كوهنا من سلطنة الروح عىل األفعال اجلسمية ال 

 من تسلط الروح عىل نفس الروح.

أوىل باملؤمنني من أنفسهم،  ☻وهلذا فقد كان النبي

 تعاىل ألبداهنم هي يف املرتبة األوىل له هذه السلطنة التي منحها اهلل ألنّ 
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 .من خلفائه الرشعيني ه ثم ملن يقوم مقامهثم لنبيّ 

ني عىل املؤمن ☻والية النبي»: قال يف بلغة الفقيه

عاىل عنه ت أهنا سلطنة   إاّل  ــوإن مل تكن من سنخ سلطنة اهلل تعاىل  ــوهي 

 جتهدين. فهي يفاهبم املباالستخالف. ووالية خلفائه الطاهرين، ونوّ 

وأوىل وأكمل من سلطنة  وهي أقوى وأشدّ  ...طول سلطنة اهلل عىل خلقه

 .(1)«عىل نفسه اإلنسان

من  من السلطنة التي هي احلياة سنخ   وهبذا التحليل يتضح كيف أنّ 

 ّل كدة، ففي العنان، بل هي مقيّ  األحكام اإلهلية، فهي ليست مطلقة  

 لرشعي.ترصف هلا، نحتاج فيه إىل الدليل ا

وأهنا ليست من احلقوق، فيتضح به  ،وبعد أن اتضح حقيقة احلياة

 تقييم الدليل السابع وضعفه. أيضا  

 ال يوجد دليل على جواز العمليات االنتحارية

عىل جواز  ورصيح   واضح   ه ال يوجد دليل  ومن هنا يمكن أن نقول: إنّ  

ذهب كام ي هبافضال  عن دليل استحباهبا أو وجو ؛االنتحارّيةالعمليات 

 .بعض  إليه 

وهبذا يكون األصل الثاين ساملا  من التخصيص واالستثناء، فتبقى  

 تلك العمليات حتت حرمة االنتحار.

                                           
 .16، ص1ر العلوم، بلغة الفقيه، ج( بح1)
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ربام و ،ستند إليه يف مقام عدم اجلوازوهذا هو الدليل الذي يمكن أن ي  

دا  عىل اعتام ؛االنتحارّيةيف حتريم العمليات  بعض  يعضده ما ذهب إليه 

املستفادة من الكتاب  األدّلةوهو أحد  ،رمة اإللقاء يف التهلكةدليل ح

وهو حرمة  ،التي أسست لألصل الثاين األدّلة والذي كان أحد   ،الكريم

 .هاالنتحار وقتل اإلنسان نفس  

 االنتحاري ةالقائلني حبرمة العمليات  أدل ة

 قوله تعاىل: وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة

 قد اعتمد عىل: قوله االنتحارّيةيم العمليات أغلب من ذهب إىل حتر

َّنْفُِقوا▬تعاىل: 
َ
ِ  َسبِيلِ  ِِف  َوأ يِْديُكمْ  تُلُْقوا َوَل  اهللَّ

َ
ْحِسُنوا اتلَّْهلَُكةِ  إََِل  بِأ

َ
 َوأ

َ  إِنَّ   .(1)♂الُْمْحِسنِيَ  ُُيِبُّ  اهللَّ

اآلية تنهى عن إلقاء النفس يف املهالك،  ووجه االستدالل هنا: أنّ 

أبرز مصاديق اهلالك، وما يقوم به املنتحر من قتل نفسه يف  واملوت  

هو مصداق من مصاديق التهلكة الذي ال نرفع اليد  االنتحارّيةالعمليات 

 بدليل واضح. إاّل عن حرمته 

 تفسريات متعددة لآلية

هذه اآلية املباركة سبقتها آيات تتحدث عن اجلهاد ووجوب القتال، 

                                           
 .195البقرة: ( 1)
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الذين كانوا  ،مكة ييع القتال مع مرشكوهو ترش ،منها واحدفالغرض 

 .يقاتلون املؤمنني

، (1)عن ملكه إىل ملك غريه ءاليش ومعنى اإلنفاق يف اللغة هو إخراج

طريق الدين،  يف اإلنفاق ــ بذكر سبيل اهللد حيث قيّ ــ واملقصود منه يف اآلية 

 السبيل هو الطريق، وسبيل اهلل هو دينه.و

 أ واءس ؛يف اآلية فهو داخل   ،ينه من اإلنفاقبه يف د فكل ما أمر اهلل   

كان  مللغري، أ جتهيزا   مبالنفس، أ كان جهادا   معمرة أ ميف حج أ كان إنفاقا  

 يف الزكوات معيل العيال، أ ميف الصدقات أ ميف صلة الرحم، أ إنفاقا  

ـ ـاألقرب يف هذه اآلية  أنّ  إاّل وغري ذلك،  ،عامرة السبيل موالكفارات، أ

د به اإلنفاق يف اجلهادي   أن ــ ذكر اجلهادعليها دم وقد تق  .(2)را

وأما معنى ال تلقوا بأيديكم للتهلكة، فقد اختلف املفرسون يف 

 معناها:

منهم من فوهذا االختالف مبني عىل تشخيص متعلق النهي يف اآلية،  

 .راجع إىل نفس النفقة، ومنهم من قال: إنه راجع إىل غريهاه قال: إن

 :فذكروا فيه وجوه قالوا باألول: من أّما 

 لعدوّ ااألول: أن ال ينفقوا يف مهامت اجلهاد أمواهلم، فيستويل الوجه  

فأنفق مالك يف  ،عليهم وهيلكهم، وكأنه قيل: إن كنت من رجال الدين

                                           
 .34، ص2جممع البيان، الشيخ الطبيس، ج (1)

 . الطبعة الثالثة.148، ص5الفخر الرازي، ج( 2)
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ك يف فأنفق مال ،سبيل اهلل ويف طلب مرضاته، وإن كنت من رجال الدنيا

م هي عن اإللقاء يف التهلكة بسبب عد، فالندفع اهلالك والرضر عن نفسك

 ألنه يفيض إىل اهلالك. ؛وجوب اإلنفاق يف اجلهاد

ماله،  كّل هناه عن أن ينفق  ،ا أمره باإلنفاقلوجه الثاين: أنه تعاىل ملّ ا

فيض إىل التهلكة عند احلاجة الشديدة إىل املأكول املال ي   كّل إنفاق  فإنّ 

د منه م ،واملرشوب وامللبوس ِينَ ▬ا ذكره يف قوله: فكان املرا ِ  َواَّلَّ  ذَاإ
نَْفُقوا

َ
وا َولَمْ  يُْْسِفُوا لَمْ  أ ا َذلَِك  َبْيَ  َوََكنَ  َيْقَُتُ  .♂قََواما

 قد ذكرف مجلة: ال تلقوا بأيديكم غري مرتبطة بالنفقة، إنّ من قال  وأما

 لذلك: فيه وجوها  

 ،باجلهاد حذرا  من اإلخالل ؛ه هنى عن ذلك: أنالوجه األول 

هم بذلك عىل التمسك فحثّ  ،رضوا للهالك الذي هو عذاب النارفيتع

 .♂بَيرَِنة   َعنْ  َهلََك  َمنْ  ِلَْهلِكَ ▬: ه تعاىلوهو كقول ،باجلهاد

د  نّ أ: الوجه الثاين  ال تقتحموا يف  :أي: من مجلة ال تلقوا إلخاملرا

 فإنّ  ؛مقتل أنفسك إاّل  ااحلرب بحيث ال ترجون النفع، وال يكون لكم فيه

ل، ف القتيمع يف النكاية وإن خقتحم إذا ط  ، وإنام جيب أن ي  ّل لك ال حي  ذ

وكان األغلب أنه مقتول فليس له  ،من النكاية آيسا   الشخص فأما إذا كان

أن يقدم عليه، وهذا الوجه منقول عن الباء بن عازب، ونقل عن أيب 



 االنتحاري ةالعمليات  حكماحلياة و حق   62

 .(1)هريرة أنه قال يف هذه اآلية: هو الرجل يستقل بني الصفني

 ،هذا القتل غري حمرم إنّ قال: ف ،هذا التأويل عىل هناك من اعرتضو

بالنقض من خالل نقل بعض الوقائع يف عهد  واحتج عليه

 نفسهم للقتل، وقدأوا من الصحابة الذين عرّض  ☻النبي

 مدحهم النبي مع أهنم قد تيقنوا القتل.

يقاع قع إإذا مل يتوفيام  العدوّ إلقاء النفس يف صف  حتريم ويدفعه: أنّ 

 ذلك فال حمذور.ا إذا توقع مّ وأنكاية منهم، 

هْ ▬: تعاىل بقوله متصال   النهي الوجه الثالث: أن يكون هذا   رُ الشَّ
ْهرِ  اْْلََرامُ  قاتلوكم يف الشهر  فإنّ أي  ♂قَِصاص   َواْْلُُرَماُت  اْْلََرامِ  بِالشَّ

م فقاتلوهم فيه  اتلة،قبادلوهم االعتداء باملاحلرمات قصاص، ف فإنّ  ،احلرا

وا برتككم فتهلك ؛كم حرمة الشهر عىل أن تستسلموا ملن قاتلكموال حتملنّ 

 .لقني بأيديكم إىل التهلكةكم بذلك تكونون م  فإنّ  ،القتال

 االوجه الرابع: أن يكون املعنى: أنفقوا يف سبيل اهلل وال تقولوا إنّ  

أن اىل اهم اهلل تع، فنهءفنهلك وال يبقى معنا يش ،نخاف الفقر إن أنفقنا

 .جيعلوا أنفسهم هالكني باإلنفاق

الوجه اخلامس: وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة هو الرجل يصيب  

 ،يشفع له عند اهلل تعاىل الذي يرى أنه ال ينفعه معه عملالكبري الذنب 

                                           
 .150، ص5( الفخر الرازي، تفسري الرازي، ج(1
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ن النهي عن القنوط ع فيكون املعنى ،فذاك هو إلقاء النفس إىل التهلكة

ر عىل ذلك حيمل اإل ألنّ  ؛رمحة اهلل نسان عىل ترك العبودية واإلرصا

 .الذنب

د وال  ،وأنفقوا يف سبيل اهلل :الوجه السادس: حيتمل أن يكون املرا

يف التهلكة واإلحباط، وذلك بأن تفعلوا بعد ذلك  إنفاقكم ذلكلقوا ت  

به اإلنفاق فعال   معة، ة أو بذكر وجوه الرياء والسبتذكري املنّ  إّما ؛حيبط ثوا

ْعَمالَُكمْ  ُتبِْطلُوا َوَل ▬عاىل: ونظريه قوله ت
َ
 .(1)♂أ

هذه هي جممل الوجوه التي يمكن أن تقال يف تفسري اآلية املباركة، 

وجه هو التفسري الثاين من ال االنتحارّيةوما ينفع كدليل ملنع العمليات 

، ه مقتول  نّ ناط بني من يقتل نفسه حيث جيزم أالثاين، حيث يقال بوحدة امل

 ويغلب عىل ظنه القتل، فاآلية قد هنت عن ذلك. العدوّ وبني من هياجم 

لكنك عرفت ضعف ذلك فيام تقدم، وأن هناك فارقا  بني من ينتحر 

 قتل وقد غلب عىل ظنه املوت.وبني من يقاتل ثم ي  

فاد م كام أننا قد ذكرنا يف البحث املتقدم يف دليل حرمة االنتحار، أنّ 

 فهي مطلقة. ،كراآلية أعم مما ذ  

ا م كّل عن  ريد به النهي  ا   والكالم مطلق  »: العالمة الطباطبائيقال 

عن إنفاق  واإلمساكخل الب   كام أنّ  ،وجب اهلالك من إفراط وتفريطي  

                                           
، تم نقل ما قاله مع مراعاة 151 – 148ص  ،5ج ،تفسري الرازيالفخر الرازي، ا نظر: ( 1)

 االختصار.
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 ةاملال عند القتال يوجب بطالن القوة وذهاب القدرة، وفيه هالك العدّ 

ر مجيع املال يوجب الفق بإنفاقالتبذير  عليهم، وكام أنّ  العدوّ بظهور 

 .(1)«ةيني إىل انحطاط احلياة وبطالن املروّ ملسكنة املؤدّ وا

وعليه فال تصلح اآلية كدليل مستقل عىل حرمة العمليات 

 عىل صحة إطالقها. بناء االنتحار؛، نعم هي تؤسس حلرمة االنتحارّية

حاالت االنتحار ومن يقتل نفسه  كّل  وهذا احلكم قد يقال إنه يشمل

 داع. هدف وأي   بأي  

حة عىل ص بناءــ  اآليةالقدر املتيقن لشمول هذه  : إنّ أيضا  قال لكن ي

االنتحار املتعارف، وهو ما عّرفناه من  هوــ  النفسإطالقها وشموهلا لقتل 

أو  عدوّ الما كان مثل االنتحار هبدف التقرب هلل ونكاية  أّماناحية رشعية، 

 ة له.ول اآليحتى االنتحار اإليثاري الذي ذكره دوركايم، فغري معلوم شم

فال تكون هذه اآلية صاحلة لتكون دليال  خاصا  عىل حرمة العمليات 

 .االنتحارّية

وال دليل خاص عىل  ،خاص عىل اجلواز نعم حينام ال يوجد دليل  

 يف املقام، ويمكن أن الثاين وهو حرمة قتل النفس جار   احلرمة، فاألصل  

م نجد الدماء، فل مسألةالرشيعة املعروف يف االحتياط يف  يضاف له ذوق  

 أكثر من االحتياط يف الدماء.من الرشيعة احتياطا  

                                           
 .64، ص2الطباطبائي، تفسري امليزان، ج( 1)
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 تزاحم حكم حرمة االنتحار مع حفظ اإلسالم

م لو تزاح أّما، االنتحارّيةإذن عدم اجلواز هو احلكم األويل للعمليات 

آخر أقوى منه، كام لو تزاحم  هذا احلكم بام حيمل من مالك، مع مالك  

 ىاإلسالم، بحيث إنه لو ترك العمل االنتحاري أدّ ذلك مع وجوب حفظ 

جواز ب وتسلط الكفر عليه، فهنا قد يقال أساسا   ذلك إىل حمو اإلسالم

 تقديم يف فيقع التزاحم بني األهم واملهم، وال شّك  ؛االنتحارّيةالعمليات 

الدين أهم من نفس  نّ إحيث و»: حفظ الدين واإلسالم، قال املفيد

قتيض ترجيح حفظ الدين عىل حفظ تهم واملهم فقاعدة األ ،املؤمن

 .(1)«النفس

وهذا النوع من التزاحم هو تزاحم يف عامل املالكات أو تزاحم 

أهم  أنّ رز أننا نح نه ال ريب يفام نقول بتقديم حفظ الدين؛ ألاملصالح، وإنّ 

وهلذا ، انهع والذّب  ورشيعته هحفظ دين ي هإنام يف نظر املوىل تعاىلاألمور 

هجهم، ذلك م   قد بذلوا من أجل عليهم السالم األنبياء واألئمة نّ أ نجد

توقف إعالء كلمة الدين وترويج رشيعة سيد املرسلني تفحيث 

 النفس بأي نحو، كان ذلك واجبا  ومقدما .عىل بذل  ☻

 االنتحاري ةفتاوى شيعية جبواز العمليات 

ثانوي، ن البالعنوا  االنتحارّيةلقد أجاز بعض علامء الشيعة العمليات 

                                           
 .372الشيخ املفيد، أوائل املقاالت، ص( 1)
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له وهو حفظ الدين حيث يتوقف احلفظ عليه، ومنهم:  أرشناونقصد به ما 

د التبيزيؒ إنام حيرم قتل النفس، »: ، حيث قالآية اهلل جوا

بالعنوان األويل، وأما بالعنوان الثانوي، كام إذا  ،لقاؤها يف التهلكةإو

 وال أنّ لتوقف عليه حفظ الدين احلنيف، فربام جيوز ذلك، بل قد جيب، ف

تل بسيوف األعداء الندرست آثار النبوة ق   عليه السالم احلسني

ليه عأمري املؤمنني  هووصيّ  ☻له النبيوالنمحى ما حتمّ 

 .(1) «ة والتعبمن املشقّ  السالم

يف جواز االنتحار هو  واملناط املالك ونفهم من خالل هذا الكالم أنّ 

ني ل اإلمام احلسحفظ اإلسالم، وال بد أن يكون املورد هنا هو من قبيل قت

ا م عليه السالم، وتشخيص هذا إنام يكون بيد الفقيه. فقد يرى الفقيه أنّ 

ئيل حتاول أن  حيدث يف فلسطني مثال  دفاع عن أصل اإلسالم، وأن إرسا

تقيض عىل اإلسالم والدين، فعندئذ سوف جيّوز الفقيه العمليات 

 .االنتحارّية

 اجلهاد الدفاعي واالبتدائي

 ألدّلةا، كام لو متت مناقشة تلك االنتحارّيةجواز العمليات ثم لو قلنا ب

املانعة واملحرمة هلا، وتم دفعها وعدم قبوهلا، أو كانت احلكومة حتت 

من باب وبمالك اجلهاد أ  ّماإ ؛جوازها والية الفقيه، وقد الحظ الويل  

                                           
ط النجاة، املريزا جواد التبيزي (1)  .422ص  ،3ج  ،رصا
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تزاحم األهم فاملهم، فهل يشمل جوازها مورد اجلهاد االبتدائي 

 معا ؟ أم أن اجلواز خيتص يف فرض الدفاع؟والدفاعي 

قسم الفقهاء اجلهاد إىل قسمني: اجلهاد االبتدائي، واجلهاد لقد 

إىل وهتم لدع ؛قتال املرشكني والكفار :من األول املرادو ؛الدفاعي

؛ هم املسلمنياقتال من د :من الثايناملراد و ،والتوحيد والعدالة اإلسالم

ايض املسلمني ونفوسهم وأعراضهم وأر اإلسالمللدفاع عن حوزة 

 وأمواهلم وثقافتهم.

بحضور اإلمام  االبتدائي مرشوط   أنّ  إىل وقد ذهب أغلب علامئنا

 املعصوم أو نائبه اخلاص.

يف  ؛هبقسميه علي اإلمجاعبل  ،فال خالف بيننا»: قال صاحب اجلواهر

ط سبرشط وجود اإلمام عليه السالم وب ؛أنه إنام جيب عىل الوجه املزبور

ولو بتعميم واليته له ولغريه يف قطر من ، به للجهاديده أو من نّص 

 .(1)«عن وجوبه فضال   ،األقطار، بل أصل مرشوعيته مرشوط بذلك

اجلهاد االبتدائي غري  هناك إمجاعا  عىل أنّ  ويرى صاحب اجلواهر أنّ 

ل يف املسالك وغريها عدم ب»: الفقيه، قال جائز حتى مع وجود ويلّ 

علم اخلالف  بل يف الرياض نفي ،يهائب الغيبة، فال جيوز له تولّ االكتفاء بن

، من أمحد يف األول إاّل  ،ورصيح الغنية ،له عن ظاهر املنتهى حاكيا   ؛فيه

                                           
 .11، ص21اهري، جواهر الكالم، جاجلو( 1)
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إىل ما سمعته من النصوص املعتبة وجود  ، مضافا  اإلمجاعقال وظاهرمها 

 .«اإلمام

إال واملزبور فذاك،  اإلمجاعلكن إن تم »: ويقول ثم يستدرك ؒ

أمكن املناقشة فيه بعموم والية الفقيه يف زمن الغيبة الشاملة لذلك 

 .(1)«اجلهاد، فرتجح عىل غريها أدّلةاملعتضدة بعموم 

عى، فال تكون العمليات وعىل صحة اإلمجاع املدّ  ،وبناء عىل هذا

ىل لتوقف أصل مرشوعية اجلهاد ع مرّشعة يف اجلهاد االبتدائي؛ االنتحارّية

 صوم.حضور املع

، معليه السال شرتط فيه حضور املعصوماجلهاد الدفاعي، فال ي   أّما

 من الكفار خيشى املسلمني عدو   م  ده  والثاين أن ي  »: قال صاحب اجلواهر

وأخذ  وأرسهم وسبيهم ؛أو يريد االستيالء عىل بالدهم ؛منه عىل البيضة

م والعبد والذكر واألنثى والسلي وهذا واجب عىل احلرّ  ،أمواهلم

إن احتيج إليهم، وال يتوقف عىل  ،واملريض واألعمى واألعرج وغريهم

بمن قصدوه من  وال إذنه، وال خيتص   ،حضور اإلمام عليه السالم

علم قدرة إذا مل ي   ،املسلمني، بل جيب عىل من علم باحلال النهوض

 .(2)«املقصودين عىل املقاومة، ويتأكد الوجوب عىل األقربني فاألقربني

ن ملــ  االنتحارّيةمرشوعية العمليات  ا ال بد أن نفرتض أنّ ومن هن

                                           
 .14، صالسابقاملصدر ( 1)

 .19 ص ،نفسه املصدر (2)
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وم عىل وال تتعداه إىل اهلج ،يف اجلهاد الدفاعي ختتص   ــ يؤمن بمرشوعيتها

 يف عقر دارهم. العدوّ 
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باعتباره خليفة اهلل تعاىل يف أرضه، فبقاؤه واستمرار  ــكنوع  ــاإلنسان 

ه اهلل بشتى محلقيقي خلالفة اهلل تعاىل؛ هلذا فقد كرّ ل االمتداد اوجوده يشكّ 

مة ن  مك  ما ي   كّل ر له وسخّ  ،أصناف التكريم ه من استمرار العيش بكرا

رّشع له ما حيقق استمرار وجوده يف هذه الدنيا، وكانت  خلقه   ة، فمنذ  وبعزّ 

 جه باجتاهني:تلك الترشيعات تتّ 

 ريهغاحلياة مع اآلخرين ومتنع  ه يفز حقَّ اه األول: ترشيعات تعزّ االجّت  

 من االعتداء عليه.

اه الثاين: ترشيعات متنع اإلنسان نفسه من قتل نفسه، وهو ما االجّت  

  عنه بحرمة االنتحار.يعّب 

ني يف عرض واحد، ال أصلني مهمّ  ل  وهذه الترشيعات مجيعها تشكّ 

 بدليل واضح يرخص بسلب احلياة. إاّل يمكن اخلروج عنهام 

وحيث  ،االنتحارّية يف العرص الراهن ما يسمى بالعمليات وقد انترش

هلا  ماالختالف عند الفقهاء بني حمر   هنا من املستحدثات، فصارت مثار  إ

 ع هلا عىل نحو الوجوب.، بل مرش  از هلوبني جمو  

ة املانعني، ومل نجد زين وأدلّ املجو   أدّلةالطرفني:  أدّلةوقد طرحنا 

، بحيث يمكن هلذا الدليل االنتحارّيةاز العمليات دليال  واضحا  عىل جو

 اخلروج عن األصل الثاين املحرم لقتل النفس الواضح الداللة.
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ـ أو ـ نعم نرى أن اجلواز ينحرص فيام لو توقف وجود وكيان اإلسالم

ه ، أو وفق ماالنتحارّيةعىل العمليات  ما يعب عنه ببيضة اإلسالم ــ ا يرا

يف الدولة اإلسالمية احلديثة من يّس الرشعي احلاكم والقائد السيا

 مصلحة. 

الثورة  مرشدمن تأييد  نشهده اليومما  ؛وقد يكون مصداق ذلك

 الصهيوين. الكيانضد  االنتحارية عملياتللإيران  اإلسالمية يف

 ّلةاألدومل تكن  االنتحارّيةاملانعني عن العمليات  أدّلةكام ناقشنا 

 ،هلكةبه هو قوله تعاىل يف آية الت [ستدل  ية ما ي  ، فغاأيضا  واضحة يف املنع 

 ومل يكن االستدالل هبا عىل املنع تاما .

ا ، فبناء عىل من يرى اجلواز، قد تعرضنا لذكر ثم رسنا سريا  جدليّ 

ئط ذلك اجلواز، وأنه ينحرص يف اجلهاد الدفاعي، وال يوجد دليل  رشا

 واضح عىل جوازه يف اجلهاد اهلجومي.

  رب العاملني. واحلمد هلل

 م.5/2/2009
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